








 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



























































 



 
















 

 

 

 



 

 









































 



 



 



 

 

















 



 

 





























 

 









  



  



  



  



 















  

  

  

  

  

  



 

 



































 













  

  

  

  

  

  

  

 

  







































   

    

    

    

    

    



 

 

















  





 

  

  

  

















 

 











 

 



































































































 







































































































































































 

 

 

 



 

  

 







 

 

 



 

 



 

 



  

 

 



 

 







 

 



 

 









 

 







 

 





















 









 



  





 









 





 







 



 



 



 





 



  





























 



















 











 











 































































































































































































































































































































































































































































































 





 







 



 











 





































 









 





 

















  











 





 











 













  



























 





































































































































































































  

  

 













  

  

 

















 



































































 

  

  





 

  

  





























































































 

 



 

 

 

 

 



 



























  



 

  

  

  

  

  



 





















































































































































































 

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Baten
Subsidies (15) 11.804.792  12.043.960  11.535.807  
Gebruikersinkomsten (16) 1.391.863   1.313.356   1.484.226   
Dienstverlening (17) 473.402      328.556      502.951      
Diverse baten (18) 26.018        35.000        104.793      

Totaal baten 13.696.075  13.720.872  13.627.777  

Lasten
Personeel (19) 6.815.271   6.792.878   7.002.614   
Afschrijvingen (20) 361.689      408.966      355.142      
Promotie, publiciteit en bestuur (21) 247.064      397.661      178.510      
Huisvesting (22) 3.169.375   3.285.728   3.163.492   
Collectie en media (23) 1.334.626   1.412.442   1.394.126   
Automatisering (24) 565.437      647.000      597.460      
Kantoor (25) 266.127      283.250      237.404      
Transport (26) 28.082        41.410        21.442        
Overige lasten (27) 357.221      345.030      175.608      

Totaal lasten 13.144.892  13.614.364  13.125.798  

Resultaat uit bedrijfsvoering 551.183      106.508      501.979      

Financiële baten (28) 555             -             4.370          
Financiële lasten (29) -106.509    -106.508    -84.987      

Resultaat voor resultaatverdeling 445.229      -             421.362      

Resultaatverdeling
Vrijval algemene reserve besteding 
egalisatiereserve -             -             -             
Toevoeging algemene reserve vanuit 
resultaat boekjaar 47.451        -             71.491        
Onttrekking egalisatiereserve -130.245    -             -69.671      
Dotatie egalisatiereserve 528.023      -             419.542      

445.229      -             421.362      
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1. Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

€ € € €
Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Gebouwen en terreinen 1.169.944   1.221.751   
Verhuurdersbelang 144.808      171.327      
Inventaris 456.279      555.241      
Automatisering 243.529      278.808      

Totaal vaste activa 2.014.560     2.227.127     

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren (2) 70.121        58.119        
Belastingen (3) 401.678      335.954      
Overige vorderingen (4) 2.737.312   3.554.986   
Overlopende activa (5) 374.565      439.738      

3.583.676     4.388.797     

Liquide middelen (6) 9.007.391     5.901.632     

Totaal vlottende activa 12.591.067   10.290.429   

Totaal activa 14.605.627  12.517.556  

31-12-2018 31-12-2017



€ € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve (7) 986.016      903.050      
Egalisatiereserve (8) 1.221.406   859.143      

2.207.422     1.762.193     

Voorzieningen (9) 578.639        452.567        

Langlopende schulden (10) 3.978.828     2.491.316     

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
 langlopende schulden (11) 133.500      133.500      
Crediteuren (12) 1.141.403   319.805      
Belastingen en premies
 sociale verzekeringen (13) 303.843      270.321      
Overlopende passiva (14) 6.261.992   7.087.854   

7.840.738     7.811.480     

Totaal passiva 14.605.627  12.517.556  

31-12-2018 31-12-2017



2. Staat van baten en lasten 2018

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Baten
Subsidies (15) 11.804.792 12.043.960 11.535.807
Gebruikersinkomsten (16) 1.391.863   1.313.356   1.484.226   
Dienstverlening (17) 473.402      328.556      502.951      
Diverse baten (18) 26.018        35.000        104.793      

Totaal baten 13.696.075 13.720.872 13.627.777

Lasten
Personeel (19) 6.815.271   6.792.878   7.002.614   
Afschrijvingen (20) 361.689      408.966      355.142      
Promotie, publiciteit en bestuur (21) 247.064      397.661      178.510      
Huisvesting (22) 3.169.375   3.285.728   3.163.492   
Collectie en media (23) 1.334.626   1.412.442   1.394.126   
Automatisering (24) 565.437      647.000      597.460      
Kantoor (25) 266.127      283.250      237.404      
Transport (26) 28.082        41.410        21.442        
Overige lasten (27) 357.221      345.030      175.608      

Totaal lasten 13.144.892 13.614.364 13.125.798

Resultaat uit bedrijfsvoering 551.183      106.508      501.979      

Financiële baten (28) 555             -              4.370          
Financiële lasten (29) -106.509     -106.508     -84.987       

Resultaat voor resultaatverdeling 445.229      -              421.362      

Resultaatverdeling
Vrijval algemene reserve besteding 
egalisatiereserve -              -              -              
Toevoeging algemene reserve vanuit 
resultaat boekjaar 82.966        -              71.491        
Onttrekking egalisatiereserve -130.245     -              -69.671       
Dotatie egalisatiereserve 492.508      -              419.542      

445.229      -              421.362      



3. Kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit bedrijfsvoering 551.183      501.978      

Aanpassing voor:
- afschrijvingen 403.177      396.630      
- mutatie voorzieningen 126.072      -22.189       

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen 805.121      -196.482     
- kortlopende schulden 29.258        -838.208     

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.914.811   -158.270     
Rentelasten -105.954     -80.616       

1.808.857  -238.887   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -190.610     -130.163     
Desinvesteringen in materiële vaste activa -              -              

-190.610   -130.163   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing leningen -262.488     -174.988     
Opname lening 1.750.000   -              

1.487.512  -174.988   

Mutatie geldmiddelen 3.105.759  -544.038   

2018 2017

Liquiditeit € €

Liquide middelen 31 december 9.007.391   5.901.632   
Liquide middelen 1 januari 5.901.632   6.445.670   
Toe- of afname liquide middelen 3.105.759  -544.038   

2018 2017



4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De Bibliotheek Utrecht heeft ten doel het verzorgen van kennis– en cultuuroverdracht in de meest 
ruime zin van het woord, waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, 
op een zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed 
publiek toegankelijk en van voldoende omvang.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De stichting “de Bibliotheek Utrecht” is feitelijk gevestigd op St. Jacobsstraat 127, 3511 BP te 
Utrecht en ook statutair gevestigd te Utrecht, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
56471572.
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn RJ 640, verslaggeving voor organisaties zonder 
winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en 
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Lasten worden verantwoord  in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, gerubriceerd teneinde 
vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat het bestuur van stichting de Bibliotheek Utrecht zich over verschillende zaken een 
oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereist inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten.

Subsidie Gemeente Utrecht
De subsidie van de Gemeente Utrecht over het boekjaar 2018 wordt definitief vastgesteld nadat de 
jaarrekening is overlegd. Deze subsidie is vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als 
bate verwerkt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of 
voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen 
naar betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in 



mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies 
betrekking hebben.

Gebouwen Lineair 20 jaar

Verhuurdersbelang Annuïteit 10 jaar

Inventaris Lineair 5-10 jaar

Automatisering Lineair 5 jaar

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde waarde zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

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

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden 
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud volgens het meerjaren-
onderhoudsplan en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud 
verloopt.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden worden bij de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten 
laste waarvan de gesubsidieerde kosten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het 



exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen.

Contributies en overige baten

De contributies en overige baten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente 
opbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het is afgeleid van de staat van 
baten en lasten en de mutaties in de begin- en eindbalans.



5. Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

De panden in eigendom hebben volgens de waardering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) een 
waarde  per 1 januari 2018 van € 563.000 voor Tuinwijk (Ingen Houszstraat 8) en € 715.000 voor 
Zuilen (Zwanenvechtlaan 4). Beide panden zijn verzekerd voor een waarde van € 1.634.000. De 
verzekerde waarde van bedrijfsuitrustingen (o.a. de collectie) en goederen is € 14.042.000.

In 2018 is € 239.197 geïnvesteerd in de vestiging Zuilen. Tegenover deze investering staat een 
investeringssubsidie van de Gemeente Utrecht (subsidienummer 4832811) die conform de 
grondslagen direct in mindering wordt gebracht op de verkrijgingsprijs. In totaal is de toegezegde 
investeringssubsidie voor de vestiging Zuilen groot € 280.000. Dit bedrag is ontvangen in 2018. 

In 2017 en 2018 is in totaal € 47.220 geïnvesteerd in zonnepanelen in de vestiging Zuilen. 
Tegenover deze investering staat een investeringssubsidie van de Gemeente Utrecht 
(subsidienummer 464977) die conform de grondslagen direct in mindering wordt gebracht op de 
verkrijgingsprijs.

De investeringen inzake de directe kosten voor de Bibliotheek Neude, bedroegen in 2018 
€ 595.940. Tegenover deze investeringen staat een investeringssubsidie van de Gemeente Utrecht 
(subsidienummer 4137029) die conform de grondslagen direct in mindering wordt gebracht op de 
verkrijgingsprijs. 

In 2018 is voor circa € 40.000 geïnvesteerd in het Medialab. Het Medialab is geopend op 23 mei en 
daarvoor is van Stichting Zabawas een subsidie ontvangen.

Gebouwen en 
terreinen

Verhuurders- 
belang Inventaris Automatisering Totaal

€ € € € €

Aanschaffingswaarde 1.480.787 990.402 5.147.345 3.356.237 10.974.771
Cumulatieve afschrijvingen en waarde-
 verminderingen -259.036 -819.075 -4.592.104 -3.077.429 -8.747.644

Boekwaarde per 1 januari 2018 1.221.751 171.327 555.241 278.808 2.227.127

Investeringen -              834.729 159.690 118.548 1.112.967
Investeringssubsidie -              -830.768 -51.589        -40.000           -922.357
Afschrijvingen -51.807 -30.480 -207.063 -113.827 -403.177

-51.807 -26.519 -98.962 -35.279 -212.567

Aanschafwaarde per 31 december 2018 1.480.787 994.363 5.255.446 3.434.785 11.165.381
Cumulatieve afschrijving -310.843 -849.555 -4.799.167 -3.191.256 -9.150.821

Boekwaarde per 31 december 2018 1.169.944 144.808 456.279 243.529 2.014.560



Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren (2)

De debiteuren bestaan voornamelijk uit vorderingen op scholen. 

Belastingen (3)

De vordering betreft de nog te ontvangen omzetbelasting over het 4e kwartaal 2018.

Overige vorderingen (4)

De vordering op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, betreft de subsidie voor het 
Europese project Ouderen in de Wijk. Dit project loopt tot en met 2020 en kent een jaarlijkse 
betaling van ca. € 900.000. De totale subsidie over de looptijd van het project is € 4.408.740. Op 
31-12-2018 is daarvan € 2.043.286 ontvangen.

De vordering op het Nationaal Agentschap Erasmus+ betreft het internationale project Coliblite. Dit 
project loopt tot en met 2020 en kent een jaarlijkse betaling van ca. € 142.000.

De vordering ad € 45.438 op Stichting Mira Media betreft te veel verstrekte bevoorschotting in het 
kader van het project Ouderen in de Wijk 2015 tot en met 2018.

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Debiteuren 74.782         63.149         
Voorziening voor oninbaarheid -4.661          -5.030          

Totaal debiteuren 70.121        58.119        

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Omzetbelasting 401.678       335.954       

Totaal belastingen 401.678      335.954      

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2.365.454    3.147.770    
Nationaal Agentschap Erasmus+ 255.443       368.974       
Stichting Mira Media 45.438         -               
Zabawas 40.000         4.619           
Vooruitbetaalde kosten Setup subsidie Pica 17.000         -               
Gemeentebibliotheek Den Haag 7.445           -               
Vooruitbetaalde kosten Kunst, Erfgoed en Visuals 4.500           -               
Openbare Bibliotheek Amsterdam 1.207           -               
Fietsplan 825              -               
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude -               25.000         
Europese Commissie -               7.500           
Koninklijke Bibliotheek -               1.123           

Totaal overige vorderingen 2.737.312   3.554.986   



De vordering ad € 25.000 op Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude is in 2018 voorzien 
omdat de Stichting zelf over onvoldoende middelen beschikt. 

De vordering ad € 40.000 op Stichting Zabawas betreft investeringen voor het Medialab die in 2019 
gedeclareerd zijn bij Stichting Zabawas.

De vooruitbetaalde kosten Setup subsidie Pica en vooruitbetaalde kosten Kunst, Erfgoed en Visuals 
betreffen kosten die zijn gemaakt met betrekking tot in de toekomst te ontvangen subsidies of 
sponsorinkomsten.

Overlopende activa (5)

De vooruitbetaalde bedragen betreffen grotendeels de in december 2018 betaalde huurkosten van 
diverse panden voor januari 2019 of het eerste kwartaal 2019. Verder bestaat deze post uit 
vooruitbetaalde onderhoudscontracten voor 2019. 

De nog te ontvangen bedragen betreffen onder andere te ontvangen boetegelden en een vordering 
op BISC inzake sponsorgelden van de Bankgiro Loterij. 

Liquide middelen (6)

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de bibliotheek.

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Vooruitbetaalde bedragen 333.342       343.249       
Nog te ontvangen bedragen 40.668         92.118         
Rente 555              4.370           

Totaal overlopende activa 374.565      439.738      

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Rabobank 9.000.535    5.894.964    
Gelden onderweg 6.856           6.668           

Totaal liquide middelen 9.007.391   5.901.632   



Passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve (7)

Egalisatiereserve (8)

Het percentage van het resultaat dat aan de egalisatiereserve zal worden toegevoegd, wordt 
conform de voorschriften van de Gemeente Utrecht berekend door de exploitatiesubsidie te 
delen op de totale inkomsten (exclusief doelsubsidies).

Huisvesting Educatie

Het team van Educatie is in 2018 verhuisd van de Plantage naar de vestiging Zuilen. De kosten van 
verhuizing, inrichting Zuilen ten behoeve van het team van Educatie en de tijdelijke leegstand van 
de Plantage, zijn ten laste van de reserve Huisvesting Educatie gebracht. 

De Nieuwe Bibliotheek

De egalisatiereserve De Nieuwe bibliotheek is bedoeld voor innovatie van de dienstverlening 
(programmering en vestigingen) en voor programmering in en communicatie over de nieuwe 
vestiging Neude.

In 2019 zal deze reserve besteed worden aan het inhuren van een kwartiermaker die 
verantwoordelijk is voor afronding van bouw en inrichting van de nieuwe vestiging Neude. 
Daarnaast zal deze kwartiermaker de organisatie in de Neude gaan aansturen die de 
dienstverlening en programmering in die vestiging gaat verzorgen.

Verder zal deze reserve worden besteed aan het voorbereiden van de openingsactiviteiten van de 
nieuwe vestiging Neude en aan communicatie over de nieuwe vestiging Neude. Daarnaast zal 
geïnvesteerd worden in een nieuw boekingssysteem voor alle programmeringsactiviteiten van de 
organisatie. 

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Stand per 1 januari 903.050       1.019.786    
Correctie egalisatiereserve 2015 en 2016 -               -188.227      
Uit resultaatbestemming 82.966         71.491         

Saldo algemene reserve per 31 december 986.016      903.050      

Huisvesting 
Educatie

De Nieuwe 
Bibliotheek

Vernieuwing 
vestiging 

Overvecht Innovatie Totaal
€ € € € €

Stand per 1 januari 71.045        718.083      70.015        -               859.143       
Toevoegingen -             217.508      -             275.000       492.508       
Besteding -71.045      -59.200      -             -               -130.245      

Saldo egalisatiereserve per 31 december -             876.391    70.015       275.000      1.221.406   

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Algemene reserves 986.016       903.050       
Egalisatiereserve 1.221.406    859.143       

Totaal eigen vermogen 2.207.422   1.762.193   



Uit het resultaat 2018 is een bedrag van circa € 253.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2018 is 
een bedrag van € 59.200 besteed van deze reserve.

Vernieuwing vestiging Overvecht

In 2017 is vanuit de resultaatverdeling de nieuwe egalisatiereserve Vernieuwing vestiging 
Overvecht gevormd voor circa € 70.000. Deze egalisatiereserve is bedoeld voor het moderniseren 
en herinrichten van de vestiging Overvecht. Naar verwachting wordt dit besteed in 2020.

Innovatie

In 2018 is de nieuwe egalisatiereserve voor innovatie gevormd ad € 275.000. Deze 
egalisatiereserve is bedoeld voor het testen en uitwerken van initiatieven die nieuwe inkomsten 
moeten opleveren. Verder zal een deel worden besteed aan het verder uitwerken van ideeën van 
medewerkers over het verbeteren van de dienstverlening en zal een deel worden ingezet om 
initiatieven/ ideeën uit de stad te verwezenlijken, het “programmeren met de stad”.

Voorzieningen

Voorzieningen (9)

(a) Langdurig zieken: begin 2019 zijn er minder langdurig zieken dan begin 2018. Dit heeft 
geleid tot een verlaging van de voorziening voor langdurig zieken;

(b) Reorganisatie: deze voorziening is in 2015 gevormd om de financiële gevolgen van de 
voorgenomen reorganisatie af te wikkelen zonder dat dit op de lopende begroting effect zal 
hebben. In 2018 zijn de kosten voor de inhuur van opruimkrachten ten laste van deze 
voorziening gebracht. Verder zijn pensioenpremies betaald voor werknemers die als gevolg 
van de reorganisatie een WW-uitkering ontvangen. 
Tevens is € 123.299 aan deze voorziening gedoteerd voor het inhuren van opruimkrachten 
in 2019 en het betalen van pensioenpremies voor werknemers die als gevolg van de 
reorganisatie een WW-uitkering ontvangen;

(c) Jubilea: deze voorziening is gevormd voor de uit te betalen jubileumuitkeringen. De in 
2018 betaalde jubileumvergoedingen zijn onttrokken aan de voorziening. De voorziening 
wordt ieder jaar bepaald op basis van het personeelsbestand en de kans dat het jubileum 
gehaald wordt;

(d) Sloopkosten Parkwijk: deze voorziening is gevormd voor de dekking van de sloopkosten 
van de tijdelijke vestiging Parkwijk. De oplevering van de nieuwe vestiging Leidsche Rijn 
Centrum zal in 2019 plaatsvinden. Zodra deze vestiging in gebruik is genomen, kan de 
vestiging Parkwijk gesloten en gesloopt worden;

1-1-2018 Dotatie
Onttrekking/ 

vrijval 31-12-2018
€ € € €

Langdurig zieken (a) 207.520      -              73.164        134.356      
Reorganisatie (b) 101.018      123.299      112.317      112.000      
Jubilea (c) 71.485        5.154          9.802          66.837        
Sloopkosten Parkwijk (d) 50.000        -              -             50.000        
Groot onderhoud (e) -              155.000      -             155.000      
Egalisatie (f) 22.544        -              7.515          15.029        
Ouderen in de Wijk (g) -              45.417        -             45.417        

Saldo voorzieningen per 31 december 452.567     328.870     202.798    578.639     



(e) Groot onderhoud: in 2018 is een voorziening voor groot onderhoud aan vestigingen 
gevormd. De dotatie ad € 155.000 betreft de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten van 
alle vestigingen tezamen. In 2020 wordt de vestiging Neude geopend en dan zal er een 
dotatie aan deze voorziening plaatsvinden voor het onderhoud van deze vestiging;

(f) Egalisatie: deze voorziening is overgedragen door de Gemeente Utrecht bij de 
verzelfstandiging als tegemoetkoming in het salaris van de directeur dat boven de CAO 
Openbare Bibliotheken ligt;

(g) Ouderen in de Wijk: voor de verantwoorde subsidie over 2018 en voor een kwart van de 
gezamenlijke projectkosten, is een voorziening van 20% gevormd. Dit percentage van 20% 
is gebaseerd op het kortingspercentage uit het “herzien definitief rapport van bevindingen 
tussendeclaratie 2015EFMB5 2015 t/m 2017” van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Langlopende schulden (10)

Lening Gemeente Utrecht: de lening is ingegaan op 1 januari 2013 en heeft een looptijd van 20 
jaar. Jaarlijks wordt 1/20 deel, zijnde € 133.500, afgelost op deze lening. Het langlopende deel 
(langer dan 5 jaar) betreft €1.068.000. Het rentepercentage is 4%.

Meerwaarde panden: de Bibliotheek Utrecht heeft bij de verzelfstandiging in 2013 twee panden 
tegen boekwaarde overgenomen van de Gemeente Utrecht. De panden waren meer waard dan de 
boekwaarde. De schenking van deze meerwaarde is opgenomen onder de langlopende schulden. 
Jaarlijks valt hier van 1/20 deel vrij. Deze vrijval compenseert de afschrijving van de meerwaarde 
op de panden. Het langlopende deel (langer dan 5 jaar) betreft € 373.414.

Lening Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank): de lening ad € 1.750.000 is ingegaan op 2 
januari 2018 en heeft een looptijd van 20 jaar. Jaarlijks wordt 1/20 deel, zijnde € 87.500, afgelost 
op deze lening. Het langlopende deel (langer dan 5 jaar) betreft € 1.225.000. Het rentepercentage 
is 1,535%. De Gemeente Utrecht heeft voor deze lening een borgstelling afgegeven.

Kortlopende schulden

Crediteuren (12)

Lening 
Gemeente 

Utrecht
Meerwaarde 

panden

Lening 
Nederlandse 

Waterschaps- 
bank (NWB) Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2.002.500   622.316      -             2.624.816   
Opname -              -             1.750.000   1.750.000   
Aflossing -133.500     -             -87.500      -221.000     
Vrijval -              -41.488      -             -41.488       

Stand per 31 december 1.869.000  580.828    1.662.500 4.112.328  

Aflossingsverplichting komend boekjaar (11) -133.500     -             -             -133.500     

Langlopend deel per 31 december 1.735.500  580.828    1.662.500 3.978.828  

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Crediteuren 1.141.403    319.805       

Totaal crediteuren 1.141.403   319.805      



Belastingen en premies sociale verzekeringen (13)

De te betalen loonheffing en pensioenen betreffen december 2018.

Overlopende passiva (14)

Nog te besteden subsidies

1. Project Ouderen in de Wijk (EFMB)
Beschikbaar bedrag 2019 bibliotheek Amsterdam € 177.344
Beschikbaar bedrag 2019 bibliotheek Den Haag € 177.344
Beschikbaar bedrag 2019 bibliotheek Rotterdam € 177.344
Beschikbaar bedrag 2019 bibliotheek Utrecht € 177.344
Beschikbaar bedrag 2018 centrale activiteiten € 276.290
Nog te besteden vanaf 2020 € 1.454.454

€ 2.440.120
2. Subsidie Gemeente Utrecht voor Project de Bibliotheek Neude € 1.260.060
3  Gemeente Utrecht voor aanpassingen wijkvestigingen € 555.000
4. Project Coliblite van Erasmus+ (Nuffic) € 297.243
5. Donatie VSB Fonds t.b.v. de Bibliotheek Neude € 150.000
6. Donatie Elise Mathilde Fonds t.b.v. de Bibliotheek Neude € 150.000
7. Subsidie Gemeente Utrecht Digitaalhuis 2019 € 25.000
8. Subsidie Gemeente Utrecht VVE 2019 € 100.000
9. Fonds Cultuurparticipatie MeeMaakPodia € 90.000

10. Subsidie OCW project Tel mee met Taal € 50.000
11. Subsidie Gemeente Utrecht Boekstart 2019 € 25.000
12. Donatie ASN Bank t.b.v. de Bibliotheek Neude €          25.000
13. Donatie Rabobank voor Digitaalhuis Zuilen € 6.250

Totaal nog te besteden  subsidies € 5.173.673

Ad 1. Project Ouderen in de Wijk (EFMB)
De Bibliotheek Utrecht (hierna: de coördinator) en de bibliotheken van Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag en Stichting Mira Media (hierna: de samenwerkingspartners) zijn gezamenlijk het project 
Kwetsbare ouderen gestart op basis van de subsidieregeling Europees Fonds voor Meest 

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Loonheffing 206.372       206.357       
Pensioenen 97.471         63.963         

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 303.843      270.321      

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Nog te besteden subsidies 5.173.673    5.851.759    
Vooruitontvangen contributies 529.445       511.553       
Reservering vakantiegeld 206.125       195.885       
Reservering vakantiedagen 148.742       158.489       
Nog te ontvangen facturen 59.423         143.949       
Tegoeden op passen leden 70.310         76.315         
Vooruitontvangen bedragen 50.977         60.617         
Nagekomen energiekosten Vleuterweide -               49.156         
Te betalen lonen 6.698           22.903         
Accountantskosten 10.250         9.750           
Te betalen rente leningen 6.349           6.803           
Overige overlopende passiva -               675              

Totaal overlopende passiva 6.261.992   7.087.854   



Behoeftigen (EFMB) 2015-2023. Voor het project is een beschikking verleend door het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (projectnummer 2015EFMB5) voor totaal € 4.408.740 en 
wordt verantwoording afgelegd via het Agentschap van SZW. 
De looptijd van het project is van 1 september 2015 tot en met 31 december 2020. De coördinator 
is penvoerder en aanvrager van dit project. De coördinator en de samenwerkingspartners zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform het goedgekeurde 
werkprogramma en de daarbij geldende subsidievoorwaarden. Daarnaast zijn de coördinator en de 
samenwerkingspartners gemeenschappelijk financieel aansprakelijk voor het project.

Ad 2. Project de Bibliotheek Neude
In 2018 is € 595.940 aan investeringen in de Bibliotheek Neude besteed.

Ad 3. Aanpassingen wijkvestigingen
Dit betreft een subsidie van de gemeente Utrecht voor aanpassingen aan de vestigingen 
Overvecht, Hoograven en Lunetten. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar voor de 
exploitatiekosten van de nieuwe vestiging Neude in de periode dat deze vestiging wordt ingericht. 
Verder bestaat dit bedrag uit een risicovoorziening voor aanbestedingen. 

Ad 4. Project Coliblite van Erasmus+ (Nuffic)
De Bibliotheek Utrecht (hierna: de coördinator), Stichting Mira Media en diverse Engelse, Italiaanse 
en Roemeense organisaties (hierna: de samenwerkingspartners) zijn gezamenlijk het project 
“Community LIBraries and digital LITEracy skills for MLF children” (Coliblite) gestart. Voor het 
project is een subsidie toegekend door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training 
(projectnummer 2017-1-NL01-KA201-035271) voor totaal € 425.739.
De looptijd van het project is van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2020. De coördinator 
is penvoerder en aanvrager van dit project. De coördinator en de samenwerkingspartners zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform het goedgekeurde 
werkprogramma en de daarbij geldende subsidievoorwaarden. Daarnaast zijn de coördinator en de 
samenwerkingspartners gemeenschappelijk financieel aansprakelijk voor het project.

Vooruitontvangen contributies
De vooruit ontvangen contributies betreffen de per balansdatum door leden betaalde contributies 
die betrekking hebben op 2019.

Tegoeden op passen leden
De tegoeden op passen leden betreft een schuld aan de leden die gelden op hun ledenpas hebben 
gestort en dit ultimo 2018 niet geheel gebruikt hebben. 

Vooruitontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen betreffen ontvangsten in 2018 van scholen voor het lenen van 
collectie en uitvoeren van programma’s in 2019.



Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huisvesting
In het overzicht hieronder is aangegeven welke vestigingen worden gehuurd, wat de jaarlijkse 
huurprijs is (inclusief servicekosten) en wat de resterende looptijd van de huur is.

Nieuwbouw
De aangegane verplichtingen per jaareinde voor de nieuwbouw van de vestiging Neude bedragen 
€ 2.975.955.

De aangegane verplichtingen per jaareinde voor de nieuwbouw van de vestiging Leidsche Rijn 
Centrum bedragen € 591.967.

Schoonmaak
De Bibliotheek Utrecht heeft voor schoonmaak en glasbewassing van alle vestigingen een contract 
gesloten met Asito BV. De overeenkomst is ingegaan op 1 oktober 2017 en heeft een looptijd van 
drie jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 262.000. 

Automatisering
Voor het technisch en functioneel beheer van de lokale ICT-voorzieningen heeft de Bibliotheek 
Utrecht een overeenkomst gesloten met BISC voor onbepaalde tijd, welke per jaar opzegbaar is. 
De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 240.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het onderhoud van de selfservice apparatuur heeft de Bibliotheek Utrecht een service 
overeenkomst gesloten met Eastbridge. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2018 met 
stilzwijgende verlenging van 2 jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 6.000.

Collectie en media
Per balansdatum bedraagt de waarde van de in bestelling zijnde collectie en media voor de 
Bibliotheek Utrecht ca. € 90.000.

Administratie
De Bibliotheek Utrecht heeft de personeelsfunctie en –administratie uitbesteed aan MATT Talent 
BV. De jaarlijkse verplichting hiervoor loopt tot december 2019 en bedraagt € 115.000 op 
jaarbasis. 

Het gebruik van de financiële- en personele systemen wordt afgenomen bij MATT Library BV. De 
jaarlijkse verplichting hiervoor loopt tot december 2019 en bedraagt € 50.000 op jaarbasis.



Voor de kopieerapparaten heeft de Bibliotheek Utrecht een huurovereenkomst met Canon 
Nederland BV gesloten. Deze overeenkomst is aangegaan voor 5 jaar en eindigt in januari 2019. 
De jaarlijkse verplichting voor de huur van de kopieerapparaten bedraagt € 26.000.



6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Baten

Subsidies (15)

De exploitatiesubsidie van de Gemeente Utrecht is lager dan begroot omdat de extra aangevraagde 
subsidie voor de nieuwe vestiging Leidsche Rijn Centrum is verlaagd met een bedrag van € 
267.015 vanwege de verlate opening. In de begroting was uitgegaan van opening van deze 
vestiging op 1 juli 2018. Vanwege vertraging in de bouw, zal de vestiging pas in het voorjaar van 
2019 openen.

De exploitatiesubsidie in 2018 is hoger dan in 2017 in verband met de toegepaste indexatie over 
2018.

De subsidie voor Ouderen in de Wijk (EFMB) 2018 is ongeveer € 70.000 lager dan begroot. Dit 
komt doordat voor € 40.834 (20% van de gedeclareerde subsidie 2018) een voorziening getroffen 
is. Verder is er een correctie doorgevoerd van € 27.559 voor te veel verantwoorde subsidie voor dit 
project in de periode 2015 tot en met 2017.

De subsidie Taalhuis was in 2017 hoger dan in 2018 door het besteden van niet aangewende 
subsidie Taalhuis uit 2016.

De subsidie Boekstart was in 2017 hoger vanwege een extra impuls in dit project.

De subsidie van de Versnelling Overvecht in 2018, betreft de subsidie van 2017 en van 2018. De 
subsidie van 2017 is eveneens in 2018 verantwoord.

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Exploitatiesubsidie Gemeente Utrecht 11.227.200   11.494.210   10.960.000   
Doelsubsidies 577.592        549.750        575.807        

Totaal subsidies 11.804.792  12.043.960  11.535.807  

Doelsubsidies
Rekening Begroting Rekening

2018 2018 2017
€ € €

Ouderen in de wijk (EFMB) 135.779        200.000        203.755        
Ouderen in de wijk centrale kosten (EFMB) 91.665          34.000          21.625          
Taalhuis (Gemeente Utrecht) 100.000        100.000        120.000        
VVE (Gemeente Utrecht) 100.000        100.000        100.000        
Boekstart (Gemeente Utrecht) 30.000          30.000          53.045          
Versnelling Overvecht (Taal doet meer) 26.800          15.000          -                
Voorleescoördinator (Gemeente Utrecht) 20.000          20.000          12.000          
Digivaardigheid (KB) 17.000          17.000          17.000          
Verjaardagskalender 8.000            8.000            -                
Coliblite (Erasmus+) 26.349          -                -                
Boekstart (Stichting Lezen) 5.000            -                -                
Rabobank digitaalhuis 3.750            3.750            -                
Europe Direct -                -                25.000          
Tel mee met Taal (OCW) -                20.000          -                
Overig 13.249          2.000            23.382          

Totaal doelsubsidies 577.592       549.750       575.807       



Voor de subsidie Tel mee met Taal zijn nog geen werkzaamheden verricht. Deze subsidie is wel 
toegekend en dit project wordt in 2019 uitgevoerd.

De subsidie voor Coliblite en de bijdrage van Stichting Lezen voor Boekstart waren niet begroot.

Gebruikersinkomsten (16)

In de begroting van de contributieopbrengsten is uitgegaan van een te grote daling.

Ten opzichte van 2017 dalen de contributieopbrengsten. De hoger bate in 2017 wordt veroorzaakt 
door een incidentele bate van € 50.000. De post “Vooruitontvangen contributies” onder de 
overlopende passiva, was voor een te hoog bedrag opgenomen. In 2017 is dit gecorrigeerd. De 
werkelijke contributieopbrengsten zijn in 2017 vrijwel gelijk aan 2018. De aantallen leden zijn 
gedaald, maar door indexering van de contributie, is de totale contributieopbrengst gelijk gebleven.

De bate van U-pas is te laag begroot en hoger dan in 2017. 

In 2018 hebben geen verkopen van afgeschreven materialen plaatsgevonden.

Dienstverlening (17)

De bate voor provinciaal collectioneren en de bate van de dienstverlening aan scholen zijn te laag 
begroot.

Voor het Bibliotheken Informatie en Service Centrum (BISC), voert de Bibliotheek Utrecht het 
functioneel beheer van de catalogus uit. Vanaf 2018 wordt hiervoor minder werk verricht, waardoor 
de bate lager is. In de begroting was daar nog geen rekening mee gehouden.

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Contributie 997.938      925.149      1.050.873   
U-pas 82.452        60.000        63.447        
Boetegelden 260.898      282.293      314.801      
Internetgebruik 16.103        17.421        18.040        
Verkoop afgeschreven materialen 183             8.691          10.230        
Interbibliothecair leenverkeer 18.460        17.212        17.833        
Overige gebruikersinkomsten 15.829        2.590          9.001          

Totaal gebruikersinkomsten 1.391.863  1.313.356  1.484.226  

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Provinciaal collectioneren 61.715        28.350        60.974        
Dienstverlening aan scholen 105.046      67.000        111.158      
Functioneel beheer catalogus voor BISC 48.888        74.571        80.279        
Compensatie provinciaal leenverkeer BISC 68.172        -              68.172        
Verhuur ruimte en werkplekken 61.837        56.635        64.575        
Loonkosten Amadeus Lyceum 39.720        37.000        38.191        
Kopiëren en printen 34.644        45.000        35.300        
Toiletgelden 14.072        10.000        12.518        
Programmering 14.276        10.000        7.727          
Overige dienstverlening 25.032        -              24.057        

Totaal dienstverlening 473.402     328.556     502.951     



Daarnaast ontvangt de Bibliotheek Utrecht een compensatie voor het provinciaal leenverkeer. Dit 
betreft mediadragers van de Bibliotheek Utrecht die door regiobibliotheken in de provincie Utrecht 
geleend worden. Deze post was niet begroot.

De verhuur van ruimte en werkplekken betreft voornamelijk de verhuur van ruimte aan Fit 
Lunetten in de vestiging Lunetten. Daarnaast betreft dit de verhuur van de collegezaal in de 
Centrale Bibliotheek. 

De loonkosten Amadeus Lyceum betreft de doorbelasting van personeelskosten aan het Amadeus 
Lyceum in verband met exclusieve openstelling van de Bibliotheek Vleuterweide voor leerlingen van 
dit lyceum.

De bate voor kopiëren en printen was te hoog begroot. Er wordt minder gebruik gemaakt van deze 
faciliteiten dan verwacht.

Programmering betreft de baten van ticketverkoop. In 2018 was dit hoger dan begroot en hoger 
dan in 2017 Doordat er meer tickets zijn verkocht.

Diverse baten (18)

De sponsorbate betreft een bijdrage van de Bankgiro Loterij voor het organiseren van de Pubquiz 
en Bibliotheekgasten.

De overige baten betreffen voor € 8.000 een vrijval van een te hoge reservering van het tegoed 
van leden op hun bibliotheekpassen.

Het personeel van de Kunstuitleen Utrecht was tot 1 mei 2017 in dienst van de Bibliotheek Utrecht. 
De personeelslasten van deze medewerkers werden geheel doorbelast aan de Kunstuitleen Utrecht. 

De provinciale routecollectie betreft specifieke aankopen die door de Bibliotheek Utrecht voor 
regiobibliotheken worden gedaan. De doorbelasting aan de regiobibliotheken is vanaf 2018 
verantwoord onder de collectie-uitgaven.

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Sponsoring 13.464        35.000        -              
Overige baten 12.554        -              29.259        
Kunstuitleen -              -              67.414        
Provinciale routecollectie -              -              8.120          

Totaal diverse baten 26.018       35.000       104.793     



LASTEN

Personeel (19)

De directe loonkosten van eigen personeel zijn lager dan begroot. Dit komt omdat er in de 
begroting was uitgegaan van het starten van diverse nieuwe medewerkers vanaf het begin van het 
jaar. Deze vacatures zijn grotendeels later in het jaar opgevuld.  

De directe loonkosten van eigen personeel zijn hoger dan vorig jaar. Dit komt door een toename 
van het aantal personeelsleden (2018: 102,6 FTE,; 2017: 101,2 FTE,).

De overige kosten van eigen personeel zijn hoger dan begroot. De reis- en onkosten waren te laag 
begroot. Aan studiekosten is aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. 
De overige lasten voor personeel waren echter ruim hoger dan begroot. Dit komt door een dotatie 
aan de reorganisatievoorziening voor € 123.000. Ten opzichte van 2017 zijn de overige lasten 
personeel fors lager. Dit komt omdat er in een 2017 een voorziening is gevormd ad € 207.000 voor 
langdurig zieken.

De kosten van personeel dat niet in loondienst is zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit komt door 
meer inhuur van uitzendkrachten in de dienstverlening dan begroot (€ 40.000). Daarnaast zijn er 
veel meer zelfstandigen ingehuurd dan begroot (€ 187.000). Deze zelfstandigen zijn ingehuurd op 
de eerder in het jaar onvervulde vacatures. 
De advieskosten van derden waren lager dan begroot. Ten opzichte van 2017 is er aanzienlijk 
minder aan advies uitgegeven.

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Salaris 4.399.292   4.587.477   4.374.274   
Sociale lasten 732.383      802.363      708.651      
Pensioen 616.339      623.312      565.909      

5.748.014  6.013.152  5.648.834  

Reis- en onkosten 74.345        59.937        74.550        
Studie en deskundigheidsbevordering 97.895        137.000      75.074        
Overige lasten personeel 211.996      83.358        470.958      

384.236     280.295     620.582     

Uitzendkrachten en ingehuurd personeel 668.973      470.366      602.225      
Advies derden 14.048        29.064        130.973      

683.021     499.430     733.198     

Totaal personeel 6.815.271  6.792.878  7.002.614  



Afschrijvingen (20)

De afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat er minder is geïnvesteerd in activa dan begroot. 

Promotie, publiciteit en bestuur (21)

De kosten voor promotie en publiciteit waren in 2018 aanzienlijk lager dan begroot, doordat er 
geen kosten zijn gemaakt voor een begroot CRM-project. Verder is de begrote invoering van een 
planningssysteem voor activiteiten niet doorgegaan.

Huisvesting (22)

De huur was in 2018 lager dan begroot doordat de vestiging Leidsche Rijn Centrum nog niet in 
gebruik was genomen. Ten opzichte van 2017 is de huur hoger door indexatie, het vervallen met 

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Gebouwen 51.807        48.233        51.810        
Verhuurdersbelangen 30.480        32.000        32.767        
Inventaris 207.063      219.671      206.366      
Automatisering 113.827      144.549      100.034      
Vervoermiddelen -              6.000          5.652          

403.177      450.454      396.630      

Vrijval meerwaarde panden -41.488       -41.488       -41.488       

Totaal afschrijvingen 361.689     408.966     355.142     

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Promotie en publiciteit 119.523      200.000      81.700        
Contributie 42.256        44.882        41.272        
Accountant 20.500        20.278        21.929        
Bestuur 12.115        11.486        28.360        
Overige lasten bestuur en organisatie 52.670        121.015      5.249          

Totaal promotie, publiciteit en bestuur 247.064     397.661     178.510     

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Huur  2.094.833   2.279.246   2.037.076   
Onderhoud 257.305      152.900      404.668      
Schoonmaak  302.678      316.000      345.066      
Energie en water 255.899      271.409      168.549      
Servicekosten 94.009        111.555      101.600      
Belastingen 65.012        50.130        66.378        
Verzekeringen 19.808        21.315        17.691        
Beveiliging 23.897        18.000        15.784        
Overige lasten huisvesting 55.934        65.172        6.680          

Totaal huisvesting 3.169.375  3.285.728  3.163.492  



ingang van 2018 van het huurvrije eerste kwartaal van vestiging De Plantage en het vervallen van 
de korting over het eerste kwartaal op de huur van de Sint Jacobsstraat.

Het onderhoud was in 2018 hoger dan begroot doordat er een voorziening voor groot onderhoud is 
getroffen van € 155.000. De kosten van onderhoud aan panden, waren € 50.000 lager dan 
begroot. De onderhoudskosten waren in 2017 hoger door het groot onderhoud aan de vestiging 
Zuilen. 

De schoonmaakkosten zijn lager dan begroot doordat de leverancier aanvankelijk een te laag 
bedrag in rekening heeft gebracht voor schoonmaak. De leverancier heeft aangegeven dit bedrag 
niet alsnog in rekening te brengen.
Ten opzichte van 2017 zijn de schoonmaakkosten lager door een nieuw schoonmaakcontract met 
lagere prijzen. 

De energiekosten zijn lager dan begroot doordat de vestiging Leidsche Rijn Centrum nog niet in 
gebruik is genomen. Energie en water waren in 2017 € 66.000 lager door de vrijval van de 
voorziening voor nagekomen energiekosten van de vestiging Vleuterweide. 

De servicekosten zijn lager dan begroot door teruggave van teveel betaalde servicekosten over 
2017 van de vestigingen Sint Jacobsstraat en Hoograven. Ten opzichte van 2017 zijn deze kosten 
ook lager door teruggave van servicekosten. 

De gemeentelijke lasten zijn te laag begroot, realisatie is conform 2017.

De beveiligingskosten zijn hoger dan begroot door een naheffing van niet eerder in rekening 
gebrachte beveiligingskosten van vestiging Vleuten.

Collectie en media (23)

De leenrechtvergoedingen en aanschafinformatie in 2018 zijn lager dan begroot en lager dan in 
2017 door het afnemend aantal uitleningen van alle mediadragers.

De kosten voor bewerking van mediadragers waren in 2018 lager dan in 2017 doordat in 2017 veel 
RFID-labels zijn aangeschaft.

In 2018 was er meer interbibliothecair leenverkeer dan begroot. 

De overige lasten collectie en media zijn ongeveer € 59.000 lager dan begroot. Voor € 29.000 
betreft dit dubbel begrote uitgaven voor collectie voor educatieprogramma’s en € 30.000 niet 
uitgevoerde samenwerking tussen collectie en programmering.

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Aankoop mediadragers 984.522      978.742      1.017.520   
Leenrechtvergoedingen 245.497      270.000      264.402      
Aanschafinformatie 70.460        75.000        71.049        
Bewerking mediadragers 12.735        15.000        24.524        
Interbibliothecair leenverkeer 21.412        15.000        16.631        
Overige lasten collectie en media -              58.700        -              

Totaal collectie en media 1.334.626  1.412.442  1.394.126  



Automatisering (24)

De licenties en overige automatiseringskosten zijn in 2018 in totaal € 76.000 te hoog begroot. 
Deze kosten zijn verkeerd ingeschat.

Kantoor (25)

De kosten voor personeelsadministratie waren in 2018 lager dan begroot door minder inzet van  
personeelsconsulenten. Ten opzichte van 2017 zijn de kosten hoger door tijdelijke extra inzet van 
de personeelsfunctionaris.

De kosten van de financiële administratie betreffen de kosten voor de licentie voor het 
administratiepakket. De kosten zijn hoger dan in 2017 doordat er door de softwareleverancier 
diverse aanpassingen zijn gedaan waardoor het facturatieproces eenvoudiger kan verlopen.

De kosten voor kantoorbenodigdheden zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2017 doordat er 
aanzienlijk meer is ingekocht.

De incassokosten zijn lager dan in 2017 doordat in 2017 onder deze kosten een dotatie aan de 
voorziening voor oninbaarheid voor debiteuren ad € 5.030 is geboekt.

Transport (26)

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Beheer systemen 280.038      280.000      299.045      
Lease 96.096        100.000      106.472      
Licenties  95.269        111.000      78.335        
Onderhoud  22.608        25.000        65.649        
Overige lasten automatisering 71.426        131.000      47.959        

Totaal automatisering 565.437     647.000     597.460     

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Personeelsadministratie 145.888      158.010      128.280      
Financiële administratie 8.569          8.120          4.412          
Kopieer- en drukwerk 49.934        56.572        50.392        
Porti- en vrachtkosten 13.017        11.343        10.265        
Telefoonkosten 15.988        16.388        12.508        
Kantoorbenodigdheden 14.505        9.024          5.480          
Bankkosten 16.229        21.079        17.334        
Incassokosten 1.997          2.714          7.467          
Overige lasten kantoor -              -              1.266          

Totaal kantoor 266.127     283.250     237.404     

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Vervoermiddelen 19.902        33.810        13.561        
Transport derden 3.089          6.177          3.540          
Overige lasten transport 5.091          1.423          4.341          

Totaal transport 28.082       41.410       21.442       



De transportlasten waren in 2018 lager dan begroot door lagere onderhoudskosten dan verwacht. 
Ten opzichte waren de lasten hoger doordat er meer aan onderhoud is uitgegeven.
De transportlasten derden betreffen de lasten voor parkeren in de parkeergarage Paardenveld. De 
overige lasten transport betreffen de lasten voor het ophalen van contant geld in de vestigingen.

Overige lasten (27)

Er is minder uitgegeven aan programmering dan begroot, doordat begrote activiteiten in de 
vestigingen Neude en Leidsche Rijn Centrum niet hebben plaatsgevonden. Ten opzichte van 2017 
is meer uitgegeven doordat er meer activiteiten waren. 

De centrale kosten van het project Ouderen in de Wijk ad € 91.665, hebben een bate van gelijke 
omvang onder de doelsubsidies. Ten opzichte van de begroting en 2017 zijn de centrale kosten 
hoger. In de jaren 2015 tot en met 2017 waren de centrale kosten lager dan begroot. In 2018 zijn 
deze kosten alsnog gemaakt. 

Voor Ouderen in de Wijk 2018 is een voorziening van 20% getroffen voor de gedeclareerde kosten 
over 2018. Voor de vordering ad € 25.000 op Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude, inzake 
voorgefinancierde kosten, is een voorziening getroffen omdat de Stichting zelf over onvoldoende 
middelen beschikt.

Financiële baten (28)

De Bibliotheek Utrecht zet haar tijdelijke overtollige geldmiddelen weg op een direct vrij 
opneembare depositorekening. De rentebate is niet begroot. De ontvangen rente is lager dan in 
2017 vanwege de lage rente.

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Programmering 228.686      299.280      157.936      
Centrale kosten Ouderen in de Wijk 91.665        34.000        21.625        
Dotatie voorziening Stichting Realisatie 25.000        -              -              
Verjaardagskalender inhuur Setup 8.000          8.000          -              
Rabobank Digitaalhuis stappenwijzer 3.750          3.750          -              
Overig 120             -              -3.953         

Totaal overige lasten 357.221     345.030     175.608     

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Ontvangen rente -555            -              -4.370         

Totaal financiële baten -555           -             -4.370        



Financiële lasten (29)

Betreft de rente op de lening van de Gemeente Utrecht en de rente op de lening van NWB.

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €

Rente lening Gemeente Utrecht 79.647        79.645        84.987        
Rente lening NWB 26.862        26.863        -              

Totaal financiële lasten 106.509     106.508     84.987       



Overige toelichtingen

7. Toelichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

7.1 Toelichting WNT topfunctionarissen

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de 
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de 
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individueel 
toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2018 is € 189.000 (2017: 181.000) bij een fulltime 
dienstverband.

Opgave topfunctionaris:

Naam A.G.J. van Vlimmeren
Functie Directeur/Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017 en 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 2017 en 2018 1,0 fte
Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging 2018     2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 128.723 € 127.420
Beloning betaalbaar op termijn €   22.296 €    20.889

Totale bezoldiging € 151.019 € 148.309

Bij de beloning betaalbaar op termijn is een bruto vergoeding van € 3.791 (2017: € 3.630) 
opgenomen ten behoeve van pensioencompensatie.

7.2 Toelichting WNT toezichthoudende topfunctionarissen 

Het toepasselijk WNT-maximum voor de Raad van Toezicht bedraagt € 28.350 voor de voorzitter 
en 
€ 18.900 voor de overige leden (bedragen op jaarbasis).De totale vergoedingen vallen onder de 
grens van € 1.700 per persoon aan de leden van de Raad van Toezicht en zijn daarom niet 
toegelicht conform vrijstelling volgens de Uitvoeringsregeling WNT.

Opgave toezichthoudende topfunctionarissen:

Naam Functie             Duur functie
(2018) (2017)

L.M.A.W. van den Nouwland Voorzitter 1/1-31/12 1/1-31/12

J. Kaldewaij Lid 1/1-31/12 1/1-31/12

J.M.C. Krol Lid 1/1-31/12 1/1-31/12

B. Vermaak Lid 1/1-31/12 1/1-31/12

F. Verleg Lid 1/1-31/12 1/1-31/12

D. Arets Lid 1/1-31/12 n.v.t.

M. van Ditmarsch Lid n.v.t. 1/1-31/12
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8. Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar plaatsgevonden. 

9. Voorstel resultaatverdeling 

Vooruitlopend op het bestuursbesluit wordt voorgesteld het positieve resultaat over 2018 ad 
€ 445.229 te bestemmen overeenkomstig de onderstaande verdeling: 

Omschrijving mutaties Bedrag 

Toevoeging algemene reserve vanuit  
resultaat boekjaar € 82.966 
Onttrekking egalisatiereserve € -/-130.245 
Dotatie egalisatiereserve € 492.508 

Resultaat 2018 € 445.229 

10. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening  

De jaarrekening 2018 is door de directeur/bestuurder vastgesteld op 27 mei 2019. 

Origineel getekend door:

A.G.J. van Vlimmeren 

Directeur/bestuurder 

De jaarrekening 2018 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 27 mei 2019. 

Origineel getekend door:

L.M.A.W. van den Nouwland 

Voorzitter Raad van Toezicht 



Overige gegevens

11. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op de volgende pagina is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de bestuurder en Raad van Toezicht van Stichting de Bibliotheek Utrecht te Utrecht

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting de Bibliotheek Utrecht te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Bibliotheek Utrecht op 31 

december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in 

Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-

winststreven (RJ 640);

voldoet de jaarrekening 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT);

zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 

over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen 

in overeenstemming met de begroting en met het Verantwoordings- en accountants-

protocol Gemeente Utrecht 2016.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;

2. de staat van baten en lasten over 2018; 

3. kasstroomoverzicht 2018; en

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 

2018 en het Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijk-

heden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Bibliotheek Utrecht 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).
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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 het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatie-

bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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 het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;

- 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;

- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-

zonder-winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en 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 en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 

in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-

winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is ook 

verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde 

baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de 
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in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals het Verantwoordings- en 

accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 

een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie 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 organisatie te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 

is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.

Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 

van financiële verslaggeving van de organisatie.

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, het Controleprotocol WNT 2018 en het Verantwoordings- en 

accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheids-eisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, van het niet rechtmatig tot stand komen van 

baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn, het in reactie 

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. 
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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 entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 

van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede 

de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 

gekomen. 

Wij communiceren met de toezichthoudend orgaan 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. 

Nieuwegein, 27 juni 2019 

CROP registeraccountants  

Origineel getekend door:

ir. A.K.A. Aartsen RA 



Bijlage 

12. Subsidie overzicht Gemeente Utrecht

Dossier-
nummer

Omschrijving Bedrag 
toekenning

Stand per 
1-1-2018 

Inkomsten 
2018

Besteding 
2018

Stand per 
31-12-
2018

4832811 Exploitatiesubsidie 2018 11.227.200 0 11.227.200 11.227.200       0

4829848
Voor- en vroegschoolse 
Educatie 2018 100.000 0 100.000 100.000 0

4843086 DigiTaalhuis Utrecht 100.000 0 100.000 100.000 0

4903019 Boekstart 2018 30.000 0 30.000 30.000 0

4903097

Training Voorlees 
coördinator 
peutercentra 2018 20.000 0 20.000 0 0

4137029 De Bibliotheek Neude 2.153.730 1.855.998 0 595.940 1.260.058

4832811 Aanpassing filialen 835.000 0 835.000 280.000 555.000



 



















































 

 









 

 




