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2021
VOORWOORD

Bibliotheken Zuidoost Fryslân (BZOF) 
is volop in ontwikkeling. 

In 2021 maakte BZOF – zoals alle bibliotheken – 
de ontwikkeling door van niet-essentiële naar 
essentiële dienstverlener. Noodgedwongen 
door corona, maar het toont de veranderende 
rol van de bibliotheek bij uitstek. Steeds 
meer krijgen wij een maatschappelijk-
educatieve rol op het vlak van geletterdheid, 
digitale vaardigheden, collectioneren en als 
informatieknooppunt. Dat de omgeving dat 
ook ziet, moedigt nadrukkelijk aan om deze 
ontwikkeling binnen BZOF de komende tijd 
door te zetten.

Dit jaarverslag is tot stand gekomen ‘van 
onderop’. Een beweging die past bij een 
organisatie in ontwikkeling. Alle medewerkers 
van BZOF dragen bij aan het bibliotheekwerk in 
de regio en hiervoor verdienen zij waardering 
en zichtbaarheid. Zij leveren de resultaten 
die in dit verslag staan. Letterlijk door hun 
werk goed te doen, maar ook in de vorm van 
meedenken over en beschrijven van resultaten.

Dank is verschuldigd aan de heer Van der 
Ven die de afgelopen jaren inclusief de eerste 
maanden van 2021 leiding gaf aan BZOF. Dank 
komt ook toe aan mevrouw Siebinga die van 
april tot oktober samen met de medewerkers 
vernieuwing in gang heeft gezet. Het is mijn 
genoegen om de resultaten te presenteren 
over geheel 2021.

De ontwikkeling naar de maatschappelijk-
educatieve bibliotheek is ingezet. We zijn 
onderweg, we zien kansen en mogelijkheden 
en we verheugen ons op de toekomst.

Irene Rozemeijer
Directeur-bestuurder
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1. BESTUURSVERSLAG

1.1 CORONA
Ook in 2021 hebben we te maken gehad met 
de coronapandemie en de landelijke corona-
maatregelen. Zo is de bibliotheek in de winter en het 
voorjaar opnieuw in een lockdown terechtgekomen. 
Alle vestigingen zijn gesloten geweest van 15 
december 2020 tot eind mei 2021. De bibliotheek 
als ontmoetings- en leesplek is daardoor niet 
beschikbaar geweest voor onze bezoekers. Wel is 
een ‘afhaalbieb’ opgezet, waarbij medewerkers in 
de vestigingen reserveringen van klanten hebben 
voorbereid. Voor mensen die niet naar de bibliotheek 
konden komen en mensen in essentiële beroepen 
hebben we een ‘bezorgbieb’ georganiseerd.

In het najaar kreeg de bibliotheek te maken met 
de aanscherping van coronamaatregelen. In de 
vestigingen zijn we gaan werken met mandjes 
en mondkapjes. Ook de eerder aangeschafte 
‘kuchschermen’ deden opnieuw dienst. De 
sluitingstijd van de bibliotheek is in november 
tijdelijk aangepast naar 17.00 uur om zo aan te 
sluiten bij de winkels in de omgeving.

Met de invoering van de CoronaCheck-app   kwam 
de bibliotheek in beeld als essentiële dienstverlener. 
Veel ouderen bezochten de bibliotheek om een 
papieren QR-code te laten printen of een QR-code 
op de smartphone te (laten) installeren. Deze 
dienstverlening heeft ertoe geleid dat de bibliotheek 
tijdens de laatste lockdown van 2021 bestempeld 
is als essentieel. Dit betekende dat de bibliotheek 
open kon blijven voor individuele bezoekers. Helaas 
waren groepsactiviteiten en verblijf in het leescafé 
of op een studieplek in deze periode opnieuw niet 
mogelijk.

Voor de medewerkers in de vestigingen is 
in de eerste helft van 2021 een deel van het 
werk desondanks stil komen te liggen. Ook de 
leesconsulenten konden in deze periode hun 
werk op scholen niet doen. Zij hebben waar 
mogelijk voor een alternatief (digitaal) aanbod 
gezorgd. Het gebruik van digitale diensten kwam 
noodgedwongen goed op gang en voor een aantal 
medewerkers bood thuiswerken een oplossing.

1.2 ORGANISATIE

DIRECTIEWISSELING

In maart vertrok de directeur-bestuurder waardoor 
een vacature ontstond. Van april tot oktober heeft 
mevrouw Siebinga de rol van interim directeur-
bestuurder vervuld.

Medio oktober nam mevrouw Rozemeijer het stokje 
van haar over als nieuwe directeur-bestuurder.

FUNCTIEHUIS

In de cao Openbare bibliotheken 2020-2022 is 
afgesproken dat het nieuw ontwikkelde functiehuis 
voor alle openbare bibliotheken gebruikt moet gaan 
worden vanaf 1 januari 2023. Ter voorbereiding 
daarop zijn in 2021 de huidige functiebeschrijvingen 
tegen het licht gehouden en geactualiseerd in 
overleg met de medewerkers. Naar verwachting 
kan in de tweede helft van 2022 de overgang naar 
generieke functiebeschrijvingen gemaakt worden.

VRIJWILLIGERS

BZOF hecht waarde aan de inzet van vrijwilligers. 
Om meer structuur te geven aan het vrijwilligers-
werk heeft BZOF per januari 2022 een (tijdelijke) 
vrijwilligerscoördinator aangesteld om een 
nieuw vrijwilligersbeleid te implementeren 
in de organisatie.

In 2021 waren in totaal 86 vrijwilligers 
ingeschreven waarvan:
• 21 in de gemeente Ooststellingwerf,
• 38 in Weststellingwerf,
• 27 in Opsterland.

De vrijwilligers waren actief in onder andere Boek 
aan Huis, Digi-Taalhuis, Taalcoach, Makerlab, 
Zadenbieb en als coördinator of gastheer/vrouw. 
Ook zijn de vrijwilligers van SeniorWeb Zuidoost 
Friesland overgekomen naar BZOF in het laatste 
kwartaal van 2021.
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BEDRIJFSVOERING

In 2021 heeft BZOF de gemeenten gevraagd het 
accrespercentage toe te passen op de reguliere 
subsidiebedragen. Deze aanvraag is niet 
gehonoreerd, maar was wel begroot. Hierdoor 
start de begroting 2022 met een tekort dat via een 
herverdeling van middelen in 2022 zal moeten 
worden opgevangen.

1.3 NETWERK

LANDELIJK

BZOF is lid van de landelijke Vereniging van 
Openbare Bibliotheken. Netwerkbreed wordt 
gestreefd naar een onderling afgestemde collectie, 
één uitstraling en overeenstemming over de 
basiskwaliteit van dienstverlening.

PROVINCIAAL

De transitie van BZOF en de landelijke lijnen worden 
in Fryslân vertaald door het Fries Bibliotheken 
Netwerk. Dit is het samenwerkingsverband 
van de vijf bibliotheekorganisaties en het 
servicecentrum Fers. In het najaar van 2021 heeft 
het samenwerkingsverband een netwerkagenda 
opgesteld voor 2022, waarin passende en actuele 
projecten zijn benoemd die in 2022 gezamenlijk 
zullen worden uitgevoerd. De netwerkagenda is 
gericht op het verder brengen en implementeren van 
de maatschappelijke opgaven van de bibliotheek.

GEMEENTELIJK

Alle politieke partijen zijn in september 
aangeschreven met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. In 
een brief heeft BZOF vermeld te kunnen bijdragen 
aan een geletterde lokale samenleving. Bij 
geletterdheid denken we dan aan ondersteuning 
bij het verbeteren van basisvaardigheden van 
inwoners om goed mee te kunnen (blijven) doen 
in de (digitale) informatiemaatschappij. BZOF wil 
graag de bestaande contacten bestendigen en waar 
nodig vernieuwen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Wij waarderen de samenwerking met onze vele 
en diverse samenwerkingspartners. Hoewel fysiek 
ontmoeten in 2021 vaak lastig was, wisten we elkaar 
digitaal gelukkig goed te vinden. Het past bij de 
ontwikkeling van de bibliotheek dat de contacten 

met scholen, onderwijskoepels, welzijnsorganisaties, 
kunst- en cultuurpartners, peuterspeelzalen 
en kinderopvangorganisaties intensiveren. 
Daarnaast deelt BZOF op vijf locaties een gebouw 
met medegebruikers. Dit levert samenwerking 
en inspiratie op om bezoekers nog completer 
te bedienen.

BIEBPANEL

BiebPanel is een landelijk onderzoeksplatform 
dat in 2009 speciaal is ontwikkeld voor de 
bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende 
bibliotheken van actuele informatie over klanten 
en andere doelgroepen. De onderzoeken worden 
uitgevoerd door Probiblio. Dit jaar zijn er drie 
klantonderzoeken uitgevoerd.

1. Diversiteit en inclusie in de bibliotheken
Groepen met verschillende achtergronden 
voelen zich allemaal welkom en op hun gemak 
in de bibliotheek, vooral vanwege de vriendelijke 
medewerkers, de rust en de fijne sfeer. Ze zeggen dat 
de bibliotheek voor iedereen is. Qua imago noemen 
mensen met een Turkse achtergrond vaak dat je je 
via de bibliotheek kunt ontwikkelen. Mensen met 
een Turkse en Marokkaanse achtergrond vinden nog 
vaker dan anderen dat de bibliotheek uitnodigt tot 
ontmoeting en ervoor zorgt dat mensen zich minder 
eenzaam voelen.

2. Bezoekers van de bibliotheek zonder lidmaatschap
Bezoekers zijn blij met de bibliotheek, maar zijn nog 
niet erg bekend met het aanbod buiten papieren 
boeken, luisterboeken en e-books. Wel bestaat er 
interesse voor verschillende zaken die de bibliotheek 
al aanbiedt, zoals cursussen, informatieve 
bijeenkomsten, werkplekken en tentoonstellingen.

3. Jongeren en digitale vaardigheden
Bijna alle jongeren tussen de 16 en 24 jaar maken 
gebruik van de digitale overheid. Tweederde vindt 
zelf dat ze (heel) goed de weg weten te vinden. De 
overige jongeren vinden dat ze dit redelijk kunnen, 
slechts 5% geeft aan hier moeite mee te hebben. 
Zij schakelen bij problemen vaak ouders in voor 
hulp. Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is 
redelijk bekend onder jongeren, met name onder 
bibliotheekbezoekers.
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2. BEHAALDE RESULTATEN IN 2021

2.1 PROGRAMMALIJNEN
De bibliotheek baseert haar werk op de functies die 
wettelijk zijn vastgelegd in de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Binnen die 
wettelijke functies benut de bibliotheek alle ruimte 
om de inwoners van het verzorgingsgebied zo goed 
mogelijk te bedienen. De bibliotheek werkt met vier 
programmalijnen:

1. Fysieke bibliotheek: robuuste vestigingen 
als ontmoetingsplek (lezen, werken, studeren) 
en vindplek voor informatie (boeken, 
tijdschriften, media);

2. Kinderen: leesplezier, 
woordenschat en bewust van media;

3. Volwassenen: iedereen doet mee in de 
(digitale) informatiemaatschappij;

4. Bibliotheek van de toekomst: 
een leven lang ontwikkelen.

2.2 BELEIDSCONTOUREN

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

Een groeiend aantal mensen komt naar de 
bibliotheek om een krant of tijdschrift te lezen, 
om met iemand af te spreken, of om te studeren 
of te werken. Dit gebruik van de bibliotheek is niet 
terug te vinden in uitleningen of ledenaantallen 
maar voegt wel waarde toe aan het leven van 
deze bezoekers. Dat is mooi om te zien en ook een 
verschuiving in rol van de medewerkers van de 
bibliotheek.

HUISKAMER VAN DE SAMENLEVING

De verandering van de bibliotheek is zichtbaar 
in de inrichting van de vestiging in Gorredijk. De 
bibliotheek is steeds meer een ‘huiskamer’ van het 
dorp. De plek waar ouderen elkaar ontmoeten en 
waar nieuwkomers de taal leren. Qua uitstraling is 
deze bibliotheek een voorloper in Zuidoost-Friesland. 
Met de vele zitjes door de hele bibliotheek is er voor 
iedereen een plek om te werken, leren, lezen of te 
ontmoeten.

KENNIS DELEN

Een steeds belangrijkere functie van de bibliotheek 
is het delen van kennis. Waar eerst de bibliotheek 
synoniem was voor een plek om kennis te halen, is er 
nu een verschuiving gaande naar een plek om kennis 
te delen.

INCLUSIE

In een samenleving die sterk wordt beheerst door 
online media, blijven ook mensen aan de zijlijn 
staan. Mensen die op digitaal vlak niet meer mee 
komen terwijl organisaties hun diensten verder 
digitaliseren. De bibliotheek spant zich ervoor in 
om deze mensen te helpen door het aanbieden 
van cursussen Klik&Tik en Digisterker. Daarnaast 
richt de bibliotheek in steeds meer vestigingen 
een Informatiepunt Digitale Overheid in. Hier 
kunnen inwoners elke vraag stellen over het zoeken 
van betrouwbare informatie op internet tot het 
aanvragen van huursubsidie.

Qua taal vindt een groeiende groep mensen de weg 
naar de bibliotheek om hun taal te verbeteren of 
om het Nederlands te leren als tweede taal. Ook 
hier geldt dat de bibliotheek wil bijdragen aan 
een inclusieve samenleving en wil zorgen voor een 
passend aanbod voor iedere inwoner.

2.3 FYSIEKE BIBLIOTHEEK

VESTIGINGEN

De bibliotheek kent acht vestigingen verdeeld 
over de drie gemeenten. Elke gemeente heeft een 
hoofdvestiging (Wolvega, Oosterwolde en Gorredijk). 
Daarnaast zijn er vier kleinere vestigingen 
(Beetsterzwaag, Haulerwijk, Noordwolde, Ureterp) 
en een biebpunt in Appelscha. Het merendeel van 
de vestigingen bevindt zich in verzamelgebouwen 
waarbij het beheer meestal in handen is van een 
beheerstichting.
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COLLECTIE

Sinds 2009 besteden de Friese bibliotheken de 
aanschaf van boeken en andere media uit aan 
het CCT (centraal collectioneringsteam). In 2021 
is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
voor- en nadelen van deze wijze van collectioneren. 
Naar aanleiding hiervan wordt halverwege 
2022 de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD) 
verantwoordelijk voor de selectie. Het bedrijf uit 
Zoetermeer – tot nu toe vooral bekend als leverancier 
van boeken aan bibliotheken – gebruikt daarbij 
kunstmatige intelligentie. Hierdoor kan bij de 
aanschaf rekening worden gehouden met specifieke 
kenmerken van een bepaald werkgebied.

TIJDSCHRIFTEN

De in 2020 rechtgetrokken diversiteit van de 
kranten- en tijdschriftencollecties van alle 
vestigingen is in 2021 gelijk gebleven. Het biebpunt 
Appelscha heeft 25 tijdschriftenabonnementen, de 
kleine vestigingen hebben zo’n 30 abonnementen. 
De tijdschriftencollecties van de hoofdvestigingen 
zijn twee keer zo groot als die van de kleine 
vestigingen. Daarnaast konden 16 tijdschriften 
digitaal worden gelezen in de landelijke 
Tijdschriftenapp.

ACTIVITEITEN

Eind november 2020 is tijdelijk 6 uur per week 
beschikbaar gekomen voor de organisatie 
van activiteiten. De inzet was om BZOF-breed 
maandelijks activiteiten te organiseren met als 
richtlijn: twee activiteiten in elke hoofdvestiging, 
één activiteit in alle overige vestigingen.

Datum Activiteit

9-2-2021 Online masterclass over kinderen met AD(H)D en 
autisme door Nicole Hoogenboom.

5-3-2021 Opening Zadenbiebs in Wolvega, Gorredijk en Oos-
terwolde. Zorggroep De Stellingwerven overhandig-
de daarbij een zelfgemaakte zadenbiebkast aan de 
Zadenbieb in Wolvega.

14-4-2021 Online masterclass over hoe je je puber steunt door 
Femke Wester.

1-6-2021
2-6-2021

Wandelingen met de Zadenbieb in Gorredijk (Fleurig 
ommetje) met Fokko Bosker.

10-7-2021 t/m 21-8-2021 Zomerleesbingo voor basisschoolleerlingen (speur-
tocht langs winkels) in Oosterwolde en Wolvega.

8-9-2021 Informatieve/interactieve workshop Gebarentaal door 
Stichting Omgaan met Gebaren in Gorredijk. (Week 
van Lezen en Schrijven.)

11-9-2021 Muzikale vertelvoorstelling door duo Weerklank in 
Wolvega. (Week van Lezen en Schrijven.)

2-10-2021
6-10-2021

Baby- en kindergebarenworkshop door ‘Logopedie en 
Dyslexiepraktijk Veelzeggend’ in Gorredijk, Oosterwol-
de en Wolvega. (Week van de Opvoeding.)

7-10-2021 De kracht van Proza en Poëzie, een avondje uit in De 
Kijkzaal in Wolvega met Johan Veenstra, Jan de Haan 
en Grietje Bosma.

6-11-2021 Nederland Leest bijeenkomst in Noordwolde rondom 
het boek ‘De Wandelaar’ van Adriaan van Dis met 
Karst Berkenbosch (wandeling, hapje/drankje/lezing 
in lunchroom Tramhalteplein en bezichtiging van 
Molen Windlust).

Overzicht van de activiteiten 
die in 2021 plaatsvonden:
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BIBLIOTHEEK AAN HUIS

Voor leden die de bibliotheek niet zelf (meer) kunnen 
bezoeken is er de service Bibliotheek aan Huis. Vaste 
vrijwilligers brengen de gekozen boeken aan huis 
en halen ze later weer op. De vrijwilligers worden 
ondersteund door de bibliotheek.

ONLINE BIBLIOTHEEK

Social media
BZOF is te vinden op Facebook, Instagram en 
LinkedIn. Via deze kanalen werden regelmatig 
activiteiten en ontwikkelingen gedeeld. In 2021 had 
BZOF op Facebook 977 volgers, op Instagram 497 
volgers en op LinkedIn 166 volgers. De content op 
Social Media wordt samengesteld en beheerd door 
‘Team Social’, een club van vijf vaste medewerkers 
die dit zoveel mogelijk binnen de reguliere werktijd 
als nevenactiviteit oppakken.

Website
Op de website bzof.nl is algemene informatie over de 
bibliotheek te vinden, een overzicht van activiteiten 
en naslagwerken. Ook bevat de website de landelijke 
bibliotheekcatalogus waarin mensen materialen 
kunnen opzoeken en aanvragen als deze in de eigen 
bibliotheekvestiging niet aanwezig zijn. In 2021 
hebben 27.836 gebruikers in 64.629 sessies 175.391 
pagina’s aangeklikt (Bron: Google Analytics)

TENTOONSTELLINGEN

In Opsterland en Oosterwolde hangt afwisselend 
een expositie van de fotoclub Camera 9 en 
natuurfotografie. De Kijkzaal heeft in Wolvega een 
aantal exposities gehouden.

SPREEKUREN VAN PARTNERS

In de Bibliotheek zijn regelmatig spreekuren over 
bepaalde onderwerpen. Toegang en advies is gratis. 
Deze spreekuren werden in 2021 gehouden:

• Juridisch spreekuur
• Spreekuur wijkagent
• Spreekuur Seniorweb
• Servicepunt Rabobank
• Papierwinkel Weststellingwerf

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID

Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is een 
nieuw onderdeel van de dienstverlening binnen de 
bibliotheken. In elke gemeente is een IDO ingericht, 
waar iedereen kan langskomen met vragen over 
onder andere:

• DigiD
• Belastingen en toeslagen
• Zorg
• Werk of uitkering
• Rijbewijs
• AOW aanvragen
• Verkeersboetes betalen
• Inburgering
• Het digitaal maken van een afspraak bij de GGD 

(corona (booster)prik)

Onze medewerkers worden geschoold om 
eenvoudige vragen direct te beantwoorden en bij 
complexere vragen door te verwijzen naar de juiste 
(samenwerkings)partijen.
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Apps
In 2021 bood de bibliotheek de volgende (landelijke) 
apps aan:

• Bicat-wise app, voor leden, voor verlengen, 
reserveren en het zoeken van boeken

• Tijdschriftenbieb, voor leden, waarin 16 
verschillende tijdschriften gratis te lezen zijn

• De online Bibliotheek-app, voor leden, voor 
het lezen van e-books en het luisteren van 
luisterboeken

• Vakantiebieb, een beperkte collectie gratis e-books 
in de zomer, ook voor niet-leden

E-Lenen

BZOF 2020 2021

E-book uitleningen 28.000 19.840

Leden met E-bookaccount 1.001 1.653

Luisterboekuitleningen totaal  
(17-7-20 t/m 31-12-21): 10.095

E-BOOKS IN 2021 Meest geleende  
e-books in 2021

Er werden in 2021 gemiddeld

Sinds 2014 kunnen leden van de openbare bibliotheek e-books  lenen. 
Elk jaar komen er steeds meer leden met een e-bookaccount  bij en 
worden er meer e-books uitgeleend. 
In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik  van 
e-books in 2021 voor

Geregistreerde accounts Leners Uitleningen

Bron: de Koninklijke Bibliotheek

1 januari 31 december t.o.v. 2020

         van 
de gebruikers

leenden dit  
jaar minimaal  

1 boek

     % van de leners
leenden elke 
maand een boek

 
 
uitgeleend

(            uitleningen)

5.198

5.198

5.198

Hoe werden de e-books gelezen? Uitleningen per genre

Gebruikt 
de app

Via een 
e-reader

Op het 
internet

% Jeugdtitels

Gemiddelde 
aantal 
uitleningen 
per actief 
account

Op 31 december waren er e-books per maand uitgeleend.mensen leenden minimaal 1 e-book.accounts.

e-books

duizend
uitleningen

Bibliotheken Zuidoost Fryslân.

+57%

 1.725 

85%
11

 1.463 2.351

2.773 
In juli werden

8
137

60% 39% 0,4%

48% 13% 9% 7% 2% 1% 0%

‘t Hooge Nest
Roxane van Iperen

Een Noorse winternacht
Karen Swan

De meeste mensen deugen
Rutger Bregman

Valse schijn
Nora Roberts

Oktober
Søren Sveistrup

19x
 28.2 
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2.4 VOOR KINDEREN

KINDEREN VAN 0 – 4 JAAR

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 een baby drie maanden oud is, ontvangen 
de ouders van de gemeente een brief waarin 
het belang van voorlezen wordt benadrukt. Bij 
de brief zit een waardebon, waarmee de ouders 
gratis hun baby als lid bij de bibliotheek kunnen 
inschrijven. Ze ontvangen dan een koffertje met 
twee babyboekjes en voorleestips.

Aantal nieuwe BoekStartleden in 2021: 120
Weststellingwerf: 62
Noordwolde: 11
Wolvega: 51
Ooststellingwerf: 27
Appelscha: 1
Haulerwijk: 3
Oosterwolde: 23
Opsterland: 31
Beetsterzwaag: 5
Gorredijk: 17
Ureterp: 9

BoekStartcoach
De Boekstartcoach – een speciaal hiervoor geschoolde 
medewerker van de bibliotheek – gaat in gesprek 
met ouders, die met hun baby/dreumes/peuter 
het consultatiebureau bezoeken, over het belang 
van voorlezen en attendeert hen op het gratis 
lidmaatschap van de bibliotheek. BZOF heeft 
twee Boekstartcoaches die zitting houden in de 
Consultatiebureaus in Oosterwolde, Haulerwijk, 
Gorredijk, Ureterp, Wolvega en Noordwolde.
In 2021 is dit door de lockdown niet mogelijk 
geweest. In plaats daarvan is de Boekstartcoach op 
de vestigingen geweest. Zo konden jonge ouders met 
eventuele vragen door de consultatiebureau-arts 
doorverwezen worden naar de Boekstartcoach.

BoekStart in de Kinderopvang
Een kinderopvanglocatie die werkt met Boekstart 
beschikt over pedagogisch medewerkers die 
geschoold zijn in interactief voorlezen. Bovendien is 
er een voorleescoördinator aanwezig en aan de hand 
van een voorleesplan is er structureel aandacht voor 
voorlezen. Ook is er een actuele collectie aanwezig. 
De bibliotheek ondersteunt deze locaties met 
een leesconsulent.

In Ooststellingwerf zijn zes locaties 
die deelnemen aan Boekstart in de 
Kinderopvang. Het gaat om Kinderopvang 
De Vuurtoren in Haulerwijk, twee locaties 
van Flexkidz (één in Appelscha en één in 
Oosterwolde) en drie locaties van Voor 
Dag en Dou (twee in Oosterwolde en één 
in Appelscha) 
 
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, afgerond. Dat 
betekent dat de voorleescoördinatoren zijn 
opgeleid en de pedagogisch medewerkers 
de training interactief hebben gevolgd. 
Tien locaties hebben het totale traject 
uitgevoerd en mogen zich Boekstart in de 
Kinderopvanglocatie noemen.
 
In Weststellingwerf is subsidie toegewezen 
voor het starten met een pilot (2020/2021) 
op zeven locaties van de Kinderkei. In 
2021 is hier gestart met de trainingen. 
De voorleescoördinatoren zijn inmiddels 
opgeleid en de trainingen voor interactief 
voorlezen zijn gestart. Door corona is dit 
laatste nog niet helemaal afgerond, maar 
zodra het weer kan worden de laatste drie 
trainingsbijeenkomsten gegeven.
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BZOF heeft acht leesconsulenten die het 
basisonderwijs bedienen. Zij voeren projecten 
uit, stellen themacollecties samen, zorgen 
voor groepsbezoeken in de bibliotheek en 
boekpromoties op school. Daarnaast geven zij de 
mediawijsheidlessen, verzorgen zij de ouderavonden 
en zijn ze de vraagbaak voor het team.

Voor scholen kostte dBos in 2021 €10,60 per 
leerling. Een deel van dit bedrag werd betaald 
door de gemeente Opsterland (€5,- per leerling), 
de gemeente Ooststellingwerf (€10,60 per 
leerling) en door Stichting Comprix voor scholen in 
Weststellingwerf. De overige ca. € 30 per leerling is 
door BZOF betaald.

Ooststellingwerf
Aantal dBos-scholen Primair Onderwijs: 15
Aantal dBos-scholen in procenten: 100%
Aantal dBos-leerlingen, teldatum 01-10-2020: 1.949

Weststellingwerf
Aantal dBos-scholen Primair Onderwijs: 16
Aantal dBos-scholen in procenten: 76 %
Aantal dBos-leerlingen, teldatum 01-10-2020: 1.351

Opsterland
Aantal dBos-scholen Primair Onderwijs: 18
Aantal dBos-scholen in procenten: 90 %
Aantal dBos-leerlingen, teldatum 01-10-2020: 2.038

Overige scholen
De overige scholen (behalve De Eben Haëzer in 
Ureterp) hebben een dienstverleningsabonnement 
om gebruik te maken van de diensten en producten 
van de bibliotheek. De leerlingen van deze scholen 
(987) worden dus - weliswaar in iets mindere mate 
– ook bereikt. 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 groepsbezoeken af of lenen projecten op het 
gebied van leesbevordering. Ook wordt er door 
verschillende scholen klassikaal geleend.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De meeste peuterspeelzalen en 
kinderopvanginstellingen hebben een 
dienstverleningsabonnement. Er worden met name 
themacollecties geleend. Dit jaar hebben we (door 
corona) tijdens de Nationale Voorleesdagen in 
januari digitaal materiaal aangeboden, zodat de 
locaties zelf met het Prentenboek van het Jaar aan 
het werk konden.

Via Scala Welzijn in Ooststellingwerf zijn 
alle peuterspeelgroepen (negen) lid van de 
bibliotheek. Via Doomijn en Kinderwoud zijn 
zes peuterspeelgroepen in Weststellingwerf 
lid. Daarnaast nog zelfstandig Liba Biba en 
drie locaties van de Kinderkei. In Opsterland 
is een aantal niet gecertificeerde kinder-
opvanglocaties, maar de meeste zijn wel 
lid van de bibliotheek (acht).

Media Ukkie Dagen
Begin april vonden de Media Ukkie Dagen plaats. 
Als bibliotheek wilden we hier graag aandacht aan 
besteden, maar aangezien de bibliotheken gesloten 
waren is de activiteit doorgeschoven naar 19 juni, 
de landelijke Boekstartdag. De doelgroep voor 
beide activiteiten is dezelfde en daarom is ervoor 
gekozen om het thema mediawijsheid van de Media 
Ukkie Dagen ook te gebruiken voor de landelijke 
Boekstartdag.

KINDEREN VAN 4 – 12 JAAR 
(BASISONDERWIJS)

De Bibliotheek op school (dBos)
BZOF zet vooral in op de Bibliotheek op school (dBos). 
Er zijn in totaal 49 scholen met een (driejarig) dBos-
contract in ons werkgebied. 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. Alle scholen die al 
samenwerkten met de bibliotheek in het kader van 
dBos hebben de samenwerking verlengd en in 2021 is 
daar deelname door OBS Tuindorp bijgekomen. 
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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 bleef het aantal deelnemende 
scholen met acht wat achter. De schoolkampioenen 
die streden om het kampioenschap per gemeente 
hebben dit jaar een filmpje opgenomen waarop ze 
hun voorleeskwaliteiten hebben getoond. De jury 
heeft de winnaars per gemeente gekozen. Bij
de provinciale finale zijn de kampioenen live 
aanwezig geweest, evenals de jury. Het publiek kon 
via livestream meekijken. 

De Kinderboekenweek is qua bezoekersaantal 
normaal gesproken een flinke uitschieter. Voor 
kinderen en scholen is dit elk jaar weer het 
‘leeshoogtepunt’. Veel groepen zijn voor een 
opdrachtencircuit naar de bibliotheek gekomen. 
Leerlingen en leerkrachten toonden zich enthousiast 
over het, door de leesconsulenten zelf opgezette, 
programma. Naast de themacollecties die veel 
scholen aanvragen, is digitaal materiaal aangeleverd 
voor scholen die het i.v.m. corona niet aandurfden 
met de kinderen naar de bibliotheek te gaan.

MSM
Sinds 2010 hebben scholen die geen bibliotheek in 
het dorp hebben een Mobiele SchoolMediatheek 
staan (MSM). Deze MSM-kast telt 400 boeken. 
Afhankelijk van de grootte van de school heeft een 
school 1,2 of 3 kasten tot zijn beschikking; tweemaal 
per jaar worden de kasten gewisseld. De functie van 
de MSM-kasten is in de loop van de jaren veranderd 
door de komst van de Bibliotheek op school (dBos). 
De vaste kosten voor de 66 MSM zijn circa € 10.000. 
Dit bedrag wordt besteed aan opslag, wisselen 
van de kasten door verhuizers en de uren hiervoor. 
Jaarlijks worden er tien boeken per kast aangeschaft. 
Dit is per jaar ook circa € 10.000.

In 2021 constateerden we dat deze collectie sterk 
verouderd is qua aantallen, maar ook zeker qua 
leeftijd van de boeken. En dat in een tijd waarin juist 
de leesvaardigheid en geletterdheid bij jeugd hoog 
op de agenda staan.

Daarom is besloten om te stoppen met MSM en 
met ingang van het schooljaar 2022-2023 een 
vaste startcollectie op 30 dBos-scholen te plaatsen. 
Dit betekent voor de bibliotheek een investering 
van € 170.000. Deze kosten worden eenmalig 
gedekt uit de reserve. 

De eerste 2 jaren worden gebruikt om per jaar de 
collectie met 10 % aan te vullen. Na twee jaar is de 
collectie gegroeid tot de wenselijke collectie van vijf 
boeken per leerling (start schooljaar 2024-2025). Na 
twee jaar begint het saneren van de boeken (10%) en 
dient er ook voor 10% van de collectie aangeschaft te 
worden (oud voor nieuw); dit bedraagt € 20.000,-. 
Aan het einde van het schooljaar 2021/2022 worden 
de MSM-kasten opgeheven. De nog geschikte 
boeken kunnen het eerste jaar worden gebruikt 
als eerste aanvulling.

Pilot Effectief leesonderwijs
Verdiepend begrip van teksten vraagt om veel 
en actief lezen. Om dit in het onderwijs te 
bewerkstelligen is effectief leesonderwijs nodig. In 
samenwerking met Stichting Lezen is BZOF een pilot 
gestart in effectief leesonderwijs in de Bibliotheek 
op school (dBos).

Twee scholen van Comprix – de Twirre en de 
Toekan – en één school van VCSO – de Arke – 
nemen deel aan de pilot. Leerkrachten van groep 
6, leescoördinatoren, ib’ers en natuurlijk de 
leesconsulenten nemen dit schooljaar deel aan 
vier bijeenkomsten over de implementatie van de 
methodiek voor effectief leesonderwijs Focus op 
begrip, geleid door adviseurs van de IJsselgroep.

Tot nu toe maken de leesconsulenten 
boekencollecties bij de thema’s, waarbij goed gelet 
wordt op boeken met rijke taal. Waar eerder het 
accent lag op informatieve boeken bij thema’s 
binnen wereldoriëntatie, worden er nu met name 
leesboeken aangeleverd.

Naast deze boekencollecties maken de 
leesconsulenten boekpromoties en -verwerkingen 
bij enkele boeken uit zo’n collectie, die zij zelf óf de 
leerkrachten kunnen gebruiken in de groep. Hiermee 
worden de leerlingen nieuwsgierig gemaakt naar 
de boeken en het thema, en worden de teksten nog 
intensiever gebruikt.
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KINDEREN 12+ JAAR  

(VOORTGEZET ONDERWIJS)

Vanuit een aantal scholen in het voortgezet 
onderwijs is de vraag gekomen wat de bibliotheek 
voor hen kan betekenen. Naast de intensieve 
samenwerking in het kader van dBos, die er al is met 
het CSG Liudger in Waskemeer, is er nu ook contact 
met andere scholen.

Bij de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk 
wordt in eerste instantie ingezet op groepsbezoeken 
voor de brugklassen 1 en 2. Deze zijn echter door 
corona uitgesteld naar 2022. Het Terra College in 
Wolvega is gestart met het concept van dBos (in 
eerste instantie voor de duur van één jaar voor de 
eerste twee leerjaren).

Scholieren van het Stellingwerf College in 
Oosterwolde krijgen een gratis ledenpas van 
de bibliotheek en kunnen gebruikmaken 
van het aanbod van de bibliotheek via een 
instellingenabonnement. Dit laatste geldt ook voor 
het Linde College in Wolvega.

De Bibliotheek op school (dBos)
Het CSG Liudger gaat door op de ingezette lijn. 
Er wordt gewerkt volgens een jaarplanning. 
Door corona hebben dit jaar weinig activiteiten 
zoals groepsbezoeken en Mediawijsheidlessen 
kunnen plaatsvinden. Wel zijn er, naast een flinke 
wisselcollectie, diverse themacollecties geleverd.

Ook het ‘vrij lezen’ staat ingeroosterd bij de diverse 
vakken, waarbij de themacollecties worden gebruikt 
die de bibliotheek 4x per jaar aan de school levert.
De docenten lezen voor uit de boeken wanneer deze 
bij een bepaald thema van de les passen.

Met het Terra College is een start gemaakt met 
het programma voor dBos. Er is een wisselcollectie 
uitgezocht en de betrokken leerkrachten tonen 
zich enthousiast over de mogelijkheden voor 
samenwerking.

15
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2.5 VOOR VOLWASSENEN

DIGI-TAALHUIS

Het Digi-Taalhuis is voor laaggeletterde inwoners 
die willen oefenen met de basisvaardigheden 
taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. De 
lessen in het Digi-Taalhuis worden verzorgd 
door het ROC Friesland College in samenwerking 
met vrijwilligers. Net als in 2020 heeft deze 
voorziening lange tijd stilgelegen.

TAALPLEIN EN TAALCAFÉ

Oosterwolde
Het Taalplein in Oosterwolde is een groot deel 
van het jaar gesloten geweest. Op het moment 
dat het wel open was, was er veel aanloop 
van deelnemers. Het grootste deel van deze 
deelnemers betreft nieuwkomers. Ook mensen 
die buiten de WEB-gelden vallen, kunnen terecht 
op het Taalplein.

Weststellingwerf
Voor het Taalplein in Weststellingwerf zijn enkele 
activiteiten later opgestart. Zo zijn eind mei 2021 
de inburgeringslessen van Stavoor weer opgestart 
en zijn de lessen van het ROC Friesland College 
in het laatste kwartaal van 2021 hervat. Door het 
langdurig moeten pauzeren van de activiteiten 
is het contact met de verschillende doelgroepen 
verminderd. Eén doelgroep heeft het Taalplein de 
afgelopen periode wel op grote schaal weten te 
vinden: nieuwkomers en anderstaligen. Vanwege 
het pauzeren van de taallessen liep deze groep 
een groeiende taalachterstand op. Om hen van 
dienst te zijn, zijn zij individueel gecoacht.

 
 12 vrijwillige taalcoaches
 22 deelnemers begeleid
 8 Taalpleinbijeenkomsten,  

 geleid door twee vrijwilligers,  
 met 46 deelnemers

Gorredijk
Iedere maandagochtend bezoeken 15 tot 20 
deelnemers het Taalcafé in bibliotheek Gorredijk. 
Onderbroken door de coronasluitingen is er in 
2021 flink gewerkt aan het verbeteren van de 
taalvaardigheden van de deelnemers. Naast taal 
nemen sociale vaardigheden ook een deel van de 
tijd in beslag. Met name voor de deelnemers die 
niet bekend zijn met de Nederlandse cultuur is 
het leerzaam om de gebruiken en gewoontes van 
Nederlanders te bestuderen. Het Taalcafé wordt 
geleid door vrijwilligers van de Welzijnsorganisatie 
Timpaan.

SENIORWEB

In 2021 zijn de twee stichtingen SeniorWeb in 
regio Zuidoost Friesland overgenomen door BZOF. 
De vrijwilligers van SeniorWeb helpen bezoekers 
met vragen over het werken met computer/tablet 
of telefoon. Dit gebeurt via inloopspreekuren, 
spreekuur op afspraak, onlinetrainingsaanbod en de 
bestaande trainingen van de bibliotheek (Klik&Tik, 
DigiSterker).

De veranderende rol van bibliotheken biedt kansen 
om het goede van SeniorWeb te behouden. Een 
uitdaging ligt in het goed onderbrengen van aanbod 
en vrijwilligers binnen de bibliotheek. Daarvoor 
wordt begin 2022 een plan van aanpak gemaakt.

Vrijwilligers
Met het overnemen van SeniorWeb naar BZOF 
komen 17 vrijwilligers mee:

 Weststellingwerf: 5
 Ooststellingwerf: 3
 Opsterland:  9

Klik en Tik en Digisterker
De Klik&Tik en Digisterkercursus konden vanwege 
de coronamaatregelen pas in september starten. 
Eind november zijn de cursussen opnieuw stopgezet 
vanwege de maatregelen.

Voor Klik&Tik waren er in totaal 26 deelnemers 
(10 in Wolvega, 9 in Oosterwolde en 7 in Gorredijk)
Voor de cursus Digisterker waren er dit jaar 
geen aanmeldingen.
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2.6 BIBLIOTHEEK VAN 
DE TOEKOMST

MAKERLAB

Op 21 september is het Makerlab Gorredijk geopend 
door wethouder Libbe de Vries. Deze creatieve 
werkplaats in bibliotheek Gorredijk biedt ruimte om 
nieuwe vaardigheden te leren en kennis te delen. 
Om meer kennis naar Gorredijk te halen, hebben we 
meegedaan aan de pilot Makerlab van de Koninklijke 
Bibliotheek, TU Delft en Hogeschool Rotterdam. Een 
leerzame ervaring waarop het Makerlab verder kan 
bouwen. De experts zien de vrijwilligers en daarmee 
de lokale verankering als de drijvende krachten 
achter het Makerlab.

Iepen Mienskipsfûns, Van Teyens Fundatie en 
Stichting PICA zijn de organisaties die geld 
beschikbaar hebben gesteld. Voor het Makerlab zijn 
een aantal vrijwilligers beschikbaar, waarvan een 
aantal zich hebben gespecialiseerd in 3D-ontwerp, 
sublimatie en vinyl snijden. Aandachtpunt in 
2022 is om het Makerlab werkend te krijgen en te 
verankeren binnen de bibliotheekorganisatie.

17
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3. SOCIAAL VERSLAG

BZOF is een organisatie waar het personeel de 
belangrijkste kapitaalfactor is. Dit betekent dat er 
regelmatig beroep wordt gedaan op de flexibiliteit 
van de medewerkers, maar dat de organisatie ook 
achter de medewerkers staat. BZOF ondersteunt een 
grote mate van zelfstandigheid van de medewerker, 
geeft daarmee vertrouwen en stabiliteit, en streeft 
professionaliteit na.

PERSONEEL
Via Randstad zijn een medewerker Taalplein en 
twee vaste invallers ingehuurd om het rooster 
in het najaar rond te krijgen. Dit was nodig door 
(langdurige) ziekte van eigen medewerkers.
Daarnaast zijn in het najaar wekelijks 
1 à 2 medewerkers uitgevallen vanwege 
coronabesmetting of quarantaine. Gemiddeld 
zijn zij een week of twee weken ziek geweest. In 
sommige gevallen is er thuisgewerkt.

Per 31-12-2021 zijn er 19,35 FTE verdeeld 
over 33 medewerkers met in totaal  
696,5 formatie-uren per week.

Gemiddelde leeftijd: 49,96 jaar
Gemiddelde contracturen: 25 uur en 50 min.
Aantal mannen: 4
Aantal vrouwen: 29

Leeftijdsopbouw
16 – 35 jaar: 5
36 – 45 jaar: 7
46 – 55 jaar: 12
56 e.o. jaar: 9

SCHOLING
Alle medewerkers in de publieksdienst hebben 
BHV scholing gevolgd. De front office-medewerkers 
hebben de training Informatiepunt Digitale 
Overheid gevolgd. Diverse educatie-medewerkers 
hebben pedagogische cursussen gevolgd.

VERZUIM

  2018 2019 2020 2021

Verzuimpercentage 5,54% 2,45% 2,6% 2,85

Meldingsfrequentie 1,09 1,13 1,02 1,06

Verzuimgevallen 31 34 30 33

Verzuimduur 
gemiddeld

12,21 dag 10,28 dag 6,97 dag 5,07 dag

NEVENFUNCTIES DIRECTEUR
Gekoppeld aan de functie van directeur-bestuurder:

• lid van het Friese bibliotheken netwerk (FBN)
• bestuurslid stichting Beheer Multifunctioneel 

Vastgoed Oosterwolde
• penningmeester stichting Beheer 

Multifunctioneel Vastgoed Haulerwijk
• bestuurslid stichting Cultuurcluster Noordwolde

Nevenactiviteit onbezoldigd:
• bestuurslid Stichting Leergeld Heerenveen 

en Weststellingwerf

CAO
De leden van de VOB hebben op 13 januari 2022 
met een ruime meerderheid het principeakkoord 
goedgekeurd. Ook de leden van de FNV en CNV 
hebben ingestemd met het principeakkoord over 
de CAO OB en CAO SBW. Het principeakkoord is 
ondertekend op 17 januari 2022 en is terug te vinden 
op de website van de VOB. De looptijd van de CAO OB 
is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022.

ARBO
Bibliotheken Zuidoost Fryslân is 
aangesloten bij ARBONED.

ONDERNEMINGSRAAD
Vanuit een nieuwe formatie heeft de OR meerdere 
malen met de bestuurder om de tafel gezeten 
en zijn er diverse onderwerpen besproken. Er 
was sprake van een positieve samenwerking 
tussen de ondernemingsraad en de verschillende 
bestuurders in 2021. De OR heeft deelgenomen in 
de sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur-
bestuurder. 
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4. FINANCIËN 2021 

RESULTAAT
Het bedrijfsresultaat 2021 (resultaat voor dotaties en 
onttrekkingen reserves en na rentebaten en lasten) 
is € 28.877 negatief (begroot 2021 € 32.940 negatief). 

In 2021 is er van de Gemeente Weststellingwerf 
een bedrag van € 19.832 ontvangen ter dekking van 
extra gemaakte kosten voor coronamaatregelen 
in 2020. De beschikking is afgegeven na het 
opstellen van de jaarrekening 2020 en derhalve is de 
compensatie onder de baten 2021 verantwoord. Het 
genormaliseerde bedrijfsresultaat resultaat 2021 is 
derhalve € 48.709 negatief.

Het vrije besteedbaar vermogen per 31 december 
2021 (algemene reserves) is totaal € 180.000 
Het werkkapitaal is € 165.874 afgenomen van € 
769.413 op 31 december 2020 naar € 603.539 op 31 
december 2021.

Over 2021 zijn € 2.004.792 totale baten verantwoord, 
waarvan € 1.591.746 subsidiebaten en 
€ 81.458 projectbaten. Het totaal van de 
exploitatiesubsidie van gemeenten is, met 
uitzondering van de coronacompensatie, als 
structurele subsidie aan te merken. De overige 
subsidies, overige bedrijfsopbrengsten en 
projectbaten hebben een incidenteel karakter.

SOLVABILITEIT EN LIQUIDITEIT
De solvabiliteit en liquiditeit zijn van voldoende 
niveau. Zowel op korte als op 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.

RISICOBEHEERSING
Ten aanzien van risico’s en onzekerheden 
vindt periodiek met de Raad van Toezicht 
een inventarisatie en analyse van risico’s en 
onzekerheden plaats. In geval van risico’s van 
materieel belang wordt actie ondernomen. 

Op dit moment zijn de volgende risico’s en 
onzekerheden te vermelden, welke inzichtelijk zijn 
en waarop wordt ingespeeld: 

BZOF is voor haar activiteiten afhankelijk van 
gemeentelijke subsidies. De gemeentelijke subsidie 
voor 2022 is door de drie gemeenten toegezegd voor 
een totaal bedrag van € 1.592.130. Dit is in lijn met de 
begroting 2022.

In het huidige boekjaar 2022 is er een uitdaging op 
het vlak van de formatie. Enerzijds vanuit de huidige 
en veranderende activiteiten van de bibliotheek 
alsook door externe oorzaken. Naast de verruimde 
openingstijden van de vestigingen zorgt de 
ingezette transitie naar maatschappelijk-educatieve 
organisatie voor een verandering in werkwijze 
en inzet personeel. Tevens is er op dit moment 
sprake van een hoger ziekteverzuim. Dit is onder de 
aandacht van de directeur-bestuurder en de Raad 
van Toezicht en wordt adequaat aangepakt. 
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BEGROTING 2022

Baten Lasten

Exploitatiesubsidie 
gemeente

€ 1.692.450,- Bestuur en organisatie € 54.700,-         

Huisvesting € 327.300,-

Opbrengsten € 246.920,- Afschrijvingen activa € 72.380,-

Specifieke dienstverlening € 61.900,- Personeel € 1.157.050,-

Diverse baten € 5.730,-   Administratie € 80.300,-

Automatisering € 37.300,-

Projectbaten € 28.000,- Transport € 6.000,-

Collectie en media € 260.230,-

Specifieke kosten €  24.500,-

Diverse kosten € 5.700,-

Projectkosten € 28.000,-

Rentelasten € 1.650,-

Totaal baten € 2.035.000,- Totaal lasten € 2.055.110,-

Bedrijfsresultaat € - 20.110,-

Begrote onttrekkingen 
reserves

€ - 28.620,-

Begroot resultaat 2022 € - 48.730,-

21
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5. RAAD VAN TOEZICHT

5.1 SAMENSTELLING  
De directeur-bestuurder van de Stichting 
Bibliotheken Zuidoost Fryslân, mevrouw Irene 
Rozemeijer, staat onder toezicht van de Raad 
van Toezicht.

De Raad van Toezicht (RvT) is in de loop van 2021 
vernieuwd. Mevrouw Siebinga trad per 15 maart 
2021 aan als directeur-bestuurder a.i. Vanwege 
onverenigbaarheid van functies gaf zij haar plek in 
de RvT toen op. Verder vertrok de heer De Vries per 1 
april 2021, gevolgd door mevrouw Jansen en de heer 
Boomsma (31 december 2021). Zij zaten allen twee 
termijnen in de RvT.

Leden van de Raad van Toezicht

Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen (61), voorzitter
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: directeur Facilitair Bedrijf Rijksuniversiteit 
Groningen
Nevenfuncties: Voorzitter van de Raad van Toezicht 
van Stichting Comprix (openbaar basisonderwijs)
Eerste benoeming: 2014
Afgetreden per 31 december 2021 na twee termijnen

De heer mr. E.H. de Vries (65), 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
Eerste benoeming: 2012
Afgetreden per 1 april 2021 na twee termijnen

De heer mr. R.G. Boomsma (62), 
voorzitter auditcommissie
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: fiscaal-jurist/belastingadviseur, 
directeur-eigenaar van BGR Belastingadviseurs 
BV Nevenfuncties: bestuurslid/penningmeester 
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds 
Friesland, bestuurslid/penningmeester Stichting 
Drachtster Skûtsje, bestuurslid Stichting 
Bewaarder Major Oak Fund
Eerste benoeming: 2013
Afgetreden per 31 december 2021 na twee termijnen

Mevrouw drs. R. Siebinga-Bookelmann (60), 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
Afgetreden per 15 maart 2021 in eerste termijn

Mevrouw I.A.D. Willems-Sloot, (41), voorzitter
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: Senior Adviseur Communicatie en 
Marketing bij Accolade
Nevenfunctie: -
Eerste benoeming: 2018
Einde tweede termijn: 2025

De heer A.G.W.J. Aukes (63), lid
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: Mede-eigenaar Transpirit training en 
coaching, eigenaar Albert Aukes Training en 
Coaching
Nevenfuncties:
Eerste benoeming: 2016
Einde tweede termijn: 2023

De heer J. Akkerman, (63), lid auditcommissie
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: Bestuurder bij Micronclean Worldwide B.V. 
en Adviseur bij Thexton Armstrong
Nevenfuncties: Voorzitter RvC Rabo Zuidoost 
Friesland, Zaakvoerder Bosaq N.V. te België, 
Commissaris BKF Holding B.V., Commissaris 
Commewijne Toerisme Ontwikkeling N.V. 
Suriname, Bestuurder Stichting Onafhankelijke 
Bedrijfsadviseurs, Board Member Malachite (PTY) 
Ltd Zuid Afrika, Board Member Thunderbolt (PTY) 
Ltd Zuid Afrika, Board Member PMC (PTY) Ltd 
Zuid Afrika, Board Member Micronclean en Acro 
Solutions Singapore.
Eerste benoeming: 16 september 2021
Einde eerste termijn: 2025 (herkiesbaar)
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Mevrouw mr. K.G.M. Koop-Lamers, (40), lid
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: directie Zuidbroek Verhuur BV, 
docent recht MBO
Nevenfuncties: Lid gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van CBO Meilân (PO), 
bestuurslid gymnastiekvereniging Pegasus Lemmer
Eerste benoeming: 16 september 2021
Einde eerste termijn: 2025 (herkiesbaar)

Mevrouw drs. M.E. Nooter, (64), lid
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: adviseur strategie en communicatie
Nevenfuncties: Raad van Toezicht Stichting Comprix
Eerste benoeming: 16 september 2021
Einde eerste termijn: 2025 (herkiesbaar)

Mevrouw L. Nijenhuis, (43), lid auditcommissie
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: Eigenaar, organisatieadviseur en coach bij 
Aquila Academie
Mede-eigenaar, Trainer, Proces- en Gespreksleider 
bij Deep Democracy Noord 
Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen bij 
Omrop Fryslân op voordracht van de OR en lid van 
de audit commissie, Voorzitter Stichting Sport 
Evenementen Oude- en Nieuwehorne van de U3 
Survivalrun en Sint Thomas Trailrun, Lid Team Flink 
voor ondernemers met een passie voor fietsen Eerste 
benoeming: 16 september 2021
Einde eerste termijn: 2025 (herkiesbaar)

5.2 VERGADERINGEN
De RvT heeft in 2021 negen keer vergaderd. Naast de 
gebruikelijke onderwerpen kwamen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Vertrek directeur-bestuurder, werving nieuwe 
directeur-bestuurder, werving nieuwe RvT-leden, 
wijziging statuten, Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen, bezoek van de gemeenteraadsleden 
aan de hoofdvestigingen, begroting 2022, evaluatie 
pilot “Rabo in de bieb”, vrijwilligersbeleid en 
in kaart brengen vrijwilligers, herinrichting en 
heropening verbouwde bibliotheek Gorredijk, 
coronamaatregelen, -sluitingen en - compensatie,
ziekteverzuim, het nieuwe functiehuis voor 
bibliotheken, gemeenteraadsverkiezingen 2022, IDO.

5.3 FINANCIËLE 
VERANTWOORDING
De bestuurder van BZOF heeft aan de leden van de 
RvT voorgelegd: de jaarrekening 2021, 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 de jaarrekening 2021. In overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 20 van de statuten heeft de 
RvT de door de bestuurder opgemaakte jaarrekening 
in haar vergadering van 21 april 2022 vastgesteld en 
aan de bestuurder kwijting en decharge verleend 
voor het gevoerde beleid.
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6. KENGETALLEN

Bevolking 2020 % leden 2021 % leden

Ooststellingwerf  25.472 15%  25.464 13%

Opsterland  29.742 17%  29.788 15%

Weststellingwerf  25.916 18%  26.130 15%

Totaal  81.130 17%  81.382 15%

dBos 6% 7%

Eindtotaal  81.139 22%  81.382 21%

Leden 2020 Totaal 2020 2021 Totaal 2021

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

Ooststellingwerf  2.758  1.683  2.600  1.597  4.197 

Opsterland  2.510  2.211  2.291  2.076  4.367 

Weststellingwerf  2.037  2.045  1.902  1.948  3.850 

Eindtotaal  7.305  5.939  13.244  6.793  5.621  12.414 

Totaal leden 2020 instroom uitstroom 2021

Gorredijk 2906 334 571 2669

Haulerwijk 586 66 129 522

Noordwolde 894 136 177 855

Oosterwolde 2516 365 480 2407

Stellingwerf College 1093 238 261 1070

Ureterp 1423 160 240 1342

Wolvega 3347 520 675 3188

Appelscha 404 33 55 379

Beetsterzwaag 529 41 60 511

Totaal 13698 1893 2648 12943

Per gemeente 2020 instroom uitstroom 2021

Ooststellingwerf 3506 464 664 3308

Opsterland 4858 535 871 4522

Weststellingwerf 4241 656 852 4043

dBos 5250 5338

Totaal 17855 1655 2387 17211
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Jeugd 2020 instroom uitstroom 2021

Gorredijk 1474 203 361 1316

Haulerwijk 317 39 99 256

Noordwolde 408 86 112 384

Oosterwolde 1228 238 302 1169

Stellingwerf College 1093 238 261 1070

Ureterp 784 109 157 736

Wolvega 1629 336 443 1518

Appelscha 120 21 34 105

Beetsterzwaag 253 26 40 239

Totaal 7306 1296 1809 6793

per gemeente 2020 instroom uitstroom 2021

Ooststellingwerf 2758 536 696 2600

Opsterland 2511 338 558 2291

Weststellingwerf 2037 422 555 1902

dBos 5250 5338

Totaal 12556 1296 1809 12131

Volwassenen 2020 instroom uitstroom 2021

Gorredijk 1347 111 205 1253

Haulerwijk 254 26 30 250

Noordwolde 450 42 63 429

Oosterwolde 1164 94 164 1095

Stellingwerf College

Ureterp 598 47 83 561

Wolvega 1595 149 225 1519

Appelscha 265 9 21 252

Beetsterzwaag 266 15 20 262

Totaal 5939 493 811 5621

per gemeente 2020 instroom uitstroom 2021

Ooststellingwerf 1683 129 215 1597

Opsterland 2211 173 308 2076

Weststellingwerf 2045 191 288 1948

Totaal 5939 493 811 5621
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Uitleningen

Gemeente Locatie 2020 2021

Ooststellingwerf Appelscha 5.966 5.434

Haulerwijk 12.571 10.264

Oosterwolde 63.111 53.459

Totaal Ooststellingwerf 81.648 69.157

Opsterland Beetsterzwaag 11.139 9.265

Gorredijk 65.773 49.989

Ureterp 30.388 22.522

Totaal Opsterland 107.300 81.776

Weststellingwerf Noordwolde 15.552 14.132

Wolvega 66.821 53.735

Totaal Weststellingwerf 82.373 67.867

Eindtotaal 271.321 218.800

Verlengingen

Gemeente Locatie 2020 2021

Ooststellingwerf Appelscha 862 833

Haulerwijk 1.517 1.627

Oosterwolde 10.558 9.886

Totaal Ooststellingwerf 12.937 12.346

Opsterland Beetsterzwaag 1.897 1.813

Gorredijk 9.616 8.663

Ureterp 3.638 3.617

Totaal Opsterland 15.151 14.093

Weststellingwerf Noordwolde 2.756 2.993

Wolvega 11.487 11.043

Totaal Weststellingwerf 14.243 14.036

Eindtotaal 42.331 40.475



27

2021
2727

Jaarrekening



28

3

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 STICHTING BIBLIOTHEKEN ZUIDOOST FRYSLâN

ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12-2021 31-12-2020

Materiële vaste activa 454.784                316.694                

Vlottende activa
Vorderingen 72.528                  38.572                  
Liquide middelen 926.267                1.167.789             

998.795                1.206.361             

Totaal 1.453.579             1.523.055             

 PASSIVA (na resultaatbestemming) 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen
Algemene reserves 180.000                180.000                
Bestemmingsreserves 873.393                902.270                

1.053.393             1.082.270             

Voorzieningen 4.929                    3.837                    

Kortlopende schulden 395.256                436.948                

Totaal 1.453.579             1.523.055             
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4

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 STICHTING BIBLIOTHEKEN ZUIDOOST FRYSLâN

BATEN  2021 Begroting 2021 2020

Subsidies
Exploitatiesubsidie gemeente 1.568.917        1.598.520        1.574.924        
Bijdrage Friese literatuur 2.997               3.020               3.000               
Coronacompensatie 2020 * 19.832             -                       -                       

1.591.746        1.601.540        1.577.924        
Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten 246.259           245.710           254.514           
Specifieke dienstverlening 64.151             111.450           74.398             
Diverse baten 21.178             6.030               26.832             

331.588           363.190           355.744           

Projectbaten 81.458             28.000             48.575             

Som der baten 2.004.792        1.992.730        1.982.243        

LASTEN  2021 Begroting 2021 2020

Personeel
Lonen en salarissen 768.876           817.370           777.381           
Sociale lasten 133.049           141.800           125.525           
Pensioenlasten 116.345           123.180           115.970           
Overige personeelskosten 87.012             99.300             67.190             

1.105.282        1.181.650        1.086.066        
Overige bedrijfskosten
Bestuur en organisatie 55.358             48.200             56.497             
Huisvesting 331.052           319.000           334.535           
Afschrijvingen activa 61.701             45.970             52.480             
Administratie 80.175             79.300             81.359             
Transport 3.353               4.500               3.206               
Automatisering 48.427             29.300             46.921             
Collectie & media 242.899           258.800           261.332           
Specifieke kosten 18.923             25.250             24.548             
Diverse kosten 1.247               5.700               3.701               

843.135           816.020           864.579           

Projectkosten 83.048             28.000             48.575             

Som der lasten 2.031.465        2.025.670        1.999.220        

Bedrijfsresultaat -26.673            -32.940            -16.977            

Rentebaten -                       -                       37                    
Rentelasten -2.204              -                       -                       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -28.877            -32.940            -16.940            
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves 54.766             18.000             30.611             
Toevoegingen aan bestemmingsreserves 25.889             -                       13.671             
Toevoegingen aan algemene reserve -                       -                       -                       

0-                      -14.940            -                       

* In 2021 is er van de Gemeente Weststellingwerf een bedrag van € 19.832 ontvangen ter dekking van extra gemaakte

kosten voor coronamaatregelen in 2020. De beschikking is afgegeven na het opstellen van de jaarrekening 2020

en derhalve is de compensatie onder de baten 2021 verantwoord.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat resultaat 2021 is derhalve € 48.709 negatief.
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RESULTAATBESTEMMING 2021
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Resultaatbestemming  2021 Begroting 2021 2020
Ooststellingwerf
Toevoeging reserve Autom./Inrichting 25.889             275                  

Totaal Ooststellingwerf 25.889             -                       275                  
Opsterland
Onttrekking reserve inrichting Gorredijk -                       -                       
Toevoeging reserve Autom./Inrichting -                       13.396             
Onttrekking reserve Autom./Inrichting -35.482            -                       

Totaal Opsterland -35.482            -                       13.396             
Weststellingwerf
Onttrekking reserve inbouwpakket Wolvega -18.000            -18.000            -18.000            
Onttrekking reserve inrichting Noordwolde -                       -                       
Onttrekking reserve groot onderhoud -2.171              
Onttrekking reserve Autom./Inrichting -1.284              -10.440            

Totaal Weststellingwerf -19.284            -18.000            -30.611            
Totaal bibliotheken Zuidoost Fryslân -28.877            -18.000            -16.940            

Ooststellingwerf
De toevoeging aan de bestemmingsreserve inrichting/automatisering betreft een gedeelte van het exploitatieresultaat.
Opsterland
De onttrekking van 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 inrichting/automatisering betreft een gedeelte van het exploitatieresultaat.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

2021 2020

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode:
Bedrijfsresultaat -26.673 -16.977  
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 61.701 52.480   
Mutaties voorzieningen 1.092 395        
Mutaties in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -33.991 -5.742    
Mutatie kortlopende schulden -41.692 -1.230    

-75.682 -6.972    
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -39.562 28.926   
Ontvangen interest -2.169 151        
Betaalde interest 0 -             

-2.169 151        
Kasstroom uit operationele activiteiten -41.731 29.077             
Investeringen in materiële vaste activa -199.791 -48.843  
Desinvesteringen van materiële vaste activa 0 -             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -199.791 -48.843            
Opgenomen langlopende schulden 0 -             
Aflossingen langlopende schulden 0 -             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -                       
Afname geldmiddelen -241.522 -19.766            



32

7

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Algemeen

Voornaamste activiteiten

De stichting is statutair gevestigd te Weststellingwerf.

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 2020 behoefden niet te worden geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 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
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. 
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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 gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

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.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

Algemeen

Voornaamste activiteiten

De stichting is statutair gevestigd te Weststellingwerf.

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 2020 behoefden niet te worden geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 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
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. 
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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 gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

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.
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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.

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.
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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
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 123,4%. 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. 
Gedurende 2021 was de beleidsdekkingsgraad hoger dan het vereiste niveau en had het pensioenfonds voldoende buffers om
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Cao-partijen hebben begin 2022 een opdrachtaanvaardingsovereenkomst gesloten met het Pensioenfonds Openbare 
Bibliotheken (POB) voor een periode van twee jaar (2022 en 2023). De totale pensioenpremie stijgt met 1% naar 20,7%. Van die 1% 
komt 0,75% voor rekening van de werkgever en 0,25% voor rekening van de werknemer. De door POB vast te stellen deelnemersbijdrage 
bedraagt in 2022 circa 7,93% van de pensioengrondslag. Het opbouwpercentage ouderdomspensioen stijgt van 1,40% naar 1,55%. 
Het opbouwpercentage partnerpensioen stijgt van 0,98% naar 1,085%. Het wezenpensioen wordt evenredig verhoogd, ook voor 
toekomstige deelnemersjaren.

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 2021
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

ACTIVA

Materiële vaste activa
Gebouwen / Inrichting / Automatisering Start - Totaal

Terreinen inventaris collectie
Boekwaarde per 1 januari:

Aanschafwaarde 475.155          779.453         170.083         -                         1.424.691       
Cumulatieve afschrijvingen -274.770         -747.819        -85.408          -                         -1.107.997      
Boekwaarde per 1 januari 200.385          31.634           84.675           -                         316.694          

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 € 1.164.000.

Mutaties boekjaar:

Investeringen -                      199.791         -                     -                         199.791          
Desinvesteringen aanschaf -                      -                     -                     -                         -                      
Desinvesteringen afschrijving -                      -                     -                      
Afschrijvingen -20.520           -18.133          -23.048          -                         -61.701           

-20.520           181.658         -23.048          -                         138.090          

Stand per 31 december:

Aanschafwaarde 475.155          979.244         170.083         -                         1.624.482       
Cumulatieve afschrijvingen -295.290         -765.952        -108.456        -                         -1.169.698      
Boekwaarde per 31 december 179.865          213.292         61.627           -                         454.784          

Afschrijvingspercentages 4 - 10% 10% 20% 10%

De investering 2021 heeft betrekking op herrinrichting van de vestiging Gorredijk.
De aanschaf van media wordt in één keer ten laste van de staat van baten en lasten gebracht met uitzondering van startcollecties.
In 2021 is een investering gedaan van € 30.355 in inrichting en inventaris voor het project Fablab Gorredijk. Deze investering
is met projectsubsidie gefinancieerd en de subsidie is in mindering gebracht op de investering. 

Vlottende activa 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Debiteuren 8.389             4.262              
Te vorderen BTW 32.087           16.628            
Nog te ontvangen bedragen 6.076             36                   
Onderhanden projecten 21.339           -                      
Overige vorderingen en overlopende activa 4.635             17.646            

72.528           38.572            

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking
Banken 924.187         1.165.662       
Kassen bibliotheken 2.080             2.027              
Gelden onderweg -                     100                 

926.267         1.167.789       

Totaal vlottende activa 998.795         1.206.361       
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

PASSIVA
Eigen vermogen

Overzicht reserves Stand per 
1-1-2021 Onttrekking Toevoeging

 Stand per 
31-12-2021

Algemene reserves
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

Bestemmingsreserves tbv activa

Inbouwpakket Wolvega 193.500          18.000           -                     175.500             
Totaal Weststellingwerf 193.500          18.000           -                     175.500             

Overige bestemmingsreserves 

Inrichting/autom. Ooststellingwerf 256.172          25.889           282.061             
Groot onderhoud Oosterwolde 20.407            20.407               
Totaal Ooststellingwerf 276.579          -                     25.889           302.468             

Inrichting/autom. Opsterland 321.934          35.482           286.452             
Groot onderhoud Gorredijk 44.400            44.400               
Totaal Opsterland 366.334          35.482           -                     330.852             

Inrichting/autom. Weststellingwerf -                      1.284             -1.284                
Groot onderhoud Wolvega 30.429            -                     30.429               
Totaal Weststellingwerf 30.429            1.284             -                     29.145               

Personeel 35.428            35.428               
Totaal algemeen 35.428            -                     -                     35.428               

Totaal bestemmingsreserves 902.270          54.766           25.889           873.393             

TOTAAL 1.082.270       54.766           25.889           1.053.393          

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
 1-1-2021

Onttrekking Toevoeging Stand per
 31-12-2021

- Jubileavoorziening 3.837              1.092             4.929                 
TOTAAL 3.837              -                1.092            4.929                

De toevoeging aan de voorziening jubilea betreft de herberekende verplichting.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

 PASSIVA (vervolg)

Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Te betalen salarissen 855                279                 
Te betalen loonheffing en sociale premies 37.633           40.097            
Te betalen pensioenpremie 36.078           26.949            
Reservering vakantiedagen 47.086           33.095            
Reservering vakantiegeld 30.991           31.097            
Subtotaal 152.644         131.517          

Crediteuren 56.623           81.690            
Vooruitontvangen contributie 151.178         155.810          
Onderhanden projecten 19.598           41.429            
Overige schulden en overlopende passiva 15.214           26.502            

Totaal kortlopende schulden 395.256         436.948          
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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 € 22.913 per jaar tot 2022 met een

opzegtermijn van 12 maand.
Appelscha: De huurverplichting bedraagt € 9.265 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 € 71.158 per jaar en loopt tot 2025.
Noordwolde: De huurverplichting bedraagt € 14.108 per jaar voor onbepaalde tijd met een

opzegtermijn van 12 maand.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

BATEN  2021 Begroting 2021 2020

Subsidies
Exploitatiesubsidie gemeente 1.568.917                   1.598.520                   1.574.924                   
Bijdrage Friese literatuur 2.997                          3.020                          3.000                          
Coronacompensatie 2020 19.832                        -                              -                              

1.591.746                   1.601.540                   1.577.924                   

De structurele subsidie van de gemeentes 2021 komt lager uit dan begroot. De beschikkingen van de gemeenten zijn lager dan de aangevraagde
subsidie over 2021. 
Door de Gemeente Weststellingwerf is in 2021 beschikking afgegeven ter dekking van de extra gemaakte kosten als gevolg van de Coronapandemie 
in 2020. Doordat de beschikking in 2021 is afgegeven, na het opstellen van de jaarrekening 2020, is de opbrengst in 2021 opgenomen onder de baten. 

Met betrekking tot de structurele exploitatie subsidies van de Gemeente Opsterland en Weststellingwerf is voor de subsidies verstrekt tot en met
31 december 2020 een vaststellingsbeschikking afgegeven. Door de Gemeente Ooststellingwerf is voor de structurele exploitatiesubsidies een 
vaststellingsbeschikking afgegeven tot en met 31 december 2019.

De subsidievoorwaarden van de structurele subsidies zijn openbaar en in te zien op de websites van de betreffende gemeenten. 

Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten 246.259                      245.710                      254.514                      
Specifieke dienstverlening 64.151                        111.450                      74.398                        
Doelsubsidies 14.200                        -                                  -                                  
Diverse baten 6.978                          6.030                          26.832                        

331.588                      363.190                      355.744                      

De opbrengsten specifieke dienstverlening zijn lager dan begroot. Oorzaak hiervan is dat door de impact van de Coronapandemie de opbrengsten 
dienstverlening aan scholen zijn achtergebleven. 
De doelsubsidies betreffen bijdragen van de Koninklijke Bibliotheek voor "Leesoffensief" en "Kwaliteitsimpuls Laagvaardige ouders". 

Projectbaten 81.458 28.000 48.575

Voor toelichting van de projectbaten zie onder toelichting projectkosten.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

LASTEN  2021 Begroting 2021 2020

Personeel
Lonen en salarissen 768.876                      817.370                      777.381                      
Sociale lasten 133.049                      141.800                      125.525                      
Pensioenlasten 116.345                      123.180                      115.970                      
Overige personeelskosten 87.012                        99.300                        67.190                        

1.105.282                   1.181.650                   1.086.066                   

Het gemiddeld aantal werknemers is 18,47 FTE (2020: 18,16 FTE).

De lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten komen lager uit dan begroot doordat per eind maart 2021 de voormalig directeur-bestuurder 
H.J. van der Ven uit dienst is gegaan en per 15 oktober 2021 de nieuwe directeur-bestuurder I. Rozemeijer is aangesteld. Voor het gehele jaar 2021 zijn salariskosten, 
sociale lasten en pensioenlasten voor de directeur-bestuurder in de begroting 2021 opgenomen. De kosten voor de interim directeur-bestuurder zijn opgenomen 
onder de overige personeelskosten. 

Per saldo vallen de overige personeelskosten 2021 lager uit dan begroot doordat er € 73.000 aan personeelskosten is doorberekend aan projecten en hiervoor
€ 10.000 in de begroting is opgenomen.

Overige bedrijfskosten
Bestuur en organisatie 55.358                        48.200                        56.497                        
Huisvesting 331.052                      319.000                      334.535                      
Afschrijvingen activa 61.701                        45.970                        52.480                        
Administratie 80.175                        79.300                        81.359                        
Transport 3.353                          4.500                          3.206                          
Automatisering 48.427                        29.300                        46.921                        
Collectie & media 242.899                      258.800                      261.332                      
Specifieke kosten 18.923                        25.250                        24.548                        
Diverse kosten 1.247                          5.700                          3.701                          

843.135                      816.020                      864.579                      

De huisvestingskosten 2021 zijn hoger dan begroot door extra onderhoud op gebouwen en extra onvoorziene beveilingskosten. 

Door de investering in niet begrote nieuwe inventaris op de vestiging Gorredijk zijn de afschrijvingen 2021 hoger dan begroot. 

Automatiseringskosten 2021 zijn hoger dan begroot door te laag ingeschatte kosten en begrote kosten voor o.a. uitbestede ICT. 

In 2021 zijn er minder kosten gemaakt voor collectie en media wat mede is toe te rekenen aan de Coronapandemie. Tevens zijn er o.a. minder kosten dan begroot
voor leenrechtvergoedingen en minder kosten voor tijdschriften en dagbladen. 

Projectkosten
Projectbaten 2021 Projectkosten 2021 Saldo

Inclusie nieuwkomers 4.590                          4.689                          -99                              
Taalregisseur 50.184                        51.393                        -1.209                         
Cultuurcoach 10.513                        10.513                        -                                  
Digitale Inclusie (IDO) 4.205                          4.205                          -                                  
VJEJK 981                             981                             -                                  
Fablab Gorredijk 10.985                        10.985                        -                                  
Schoolmediatheken -                              283                             -283                            

81.457                        83.048                        -1.591                         

De verantwoorde projectbaten zijn baten met een incidenteel karakter. 
Onder de projectbaten is een totaal bedrag van € 85.286 verantwoord welke verkregen zijn van de Gemeenten Oostellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland
en de Povincie Fryslân. 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Verantwoording WNT 2021 Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

Naam
Functiegegevens
Kalenderjaar
Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 28.111           96.217               16.834               
Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie) 3.284             12.813               2.401                 
Subtotaal 31.395           109.030             19.235               
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -                 -                     -                     
Totale bezoldiging 31.395           109.030             19.235               

Individueel toepasselijke maximale bezoldiging 52.250           201.000             38.709               

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Naam

Functiegegevens

Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar 
Aantal kalendermaanden functuievervulling in 2021
Contract
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 199                    
Maxima op basis van de normbedragen per maand 187.200             
Individueel toepasselijke maximale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m12 122.783             
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode 67.870               
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -                     
Totale bezoldiging 67.870               

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder in 2021

Naam topfunctionaris
I.A.D. Willems-Sloot Lid en vanaf 1 januari 2022 voorzitter
J. Akkerman Lid en lid auditcommissie 
L. Nijenhuis Lid en lid auditcommissie 
K.G.M. Koop - Lamers Lid
M.E. Nooter Lid
R.G. Boomsma Lid en voorzitter auditcommissie - tot 1 januari 2022
E.H. de Vries Lid en secretaris
J.E.M.B Janssen Lid en voorzitter tot 1 januari 2022
A.G.W.J Aukes Lid
R. Siebinga-Bookelmann Lid

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel 
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

15/10 - 31/1201/01 - 31/3 01/01 - 31/12

Functie

R. Siebinga-Bookelmann

n.v.t.

n.v.t.Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 
de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

0,89
Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja

I. Rozemeijer

2021 2020
Directeur-Bestuurder

H.J. van der Ven

2021
Directeur-Bestuurder

Ja
1,0 1,0

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan13

n.v.t.

Interim 
Directeur-Bestuurder

2021

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling14 n.v.t.

7,0
Freelanceovereenkomst

15/03 - 15/10

Ja
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VASTSTELLING EN ONDERTEKENING
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

Vaststelling en ondertekening door bestuurders

Het bestuur van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld op 21 april 2022.

I. Rozemeijer
Directeur-Bestuurder

Ondertekening door toezichthouders

I.A.D. Willems-Sloot J. Akkerman
Voorzitter Lid en lid auditcommissie 

L. Nijenhuis M.E. Nooter
Lid en lid auditcommissie Lid

K.G.M. Koop - Lamers A.G.W.J Aukes

Lid Lid
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân te gemeente Weststellingwerf
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân per 31 december 2021 en van het
resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-
winststreven en in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen; en
4. de verantwoording WNT 2021.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit
het bestuursverslag en de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.

- 2 -

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de
bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om
de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

· het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;

· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting;

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

· het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en de
bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om
de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

· het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;

· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting;

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

· het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;

· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Heerenveen, 21 april 2022
Moore MTH B.V.

Was getekend

drs. L.J.T. Boerboom RA
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