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Aanleiding 

Bij de behandeling van de ‘Bespreeknotitie proces toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden 

2018’ in de informatievergadering Samenleving van 29 november 2018 zijn enkele vragen gesteld 

waarover een toezegging is gedaan. Met deze raadsinformatiebrief geven wij invulling aan deze 

toezeggingen.    

 

Informatie 

 

Toezegging 

Het oude prestatiecontract wordt ter kennisname aan de raadsleden toegestuurd. 

 

Antwoord 

De prestatieovereenkomst gemeente Heusden en Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 2010-

2013 treft u bijgaand aan.  

 

Toezegging 

Er is toegezegd dat er op wordt gelet dat de certificering tijdig zal gebeuren en dat daarop strak wordt 

gestuurd in 2019. 

 

Antwoord 

De bibliotheek geeft aan dat de audit voor het certificeringsonderzoek in mei 2019 plaatsvindt.  

 

Toezegging 

Toegezegd is een financiële benchmark te houden bij andere gemeenten.  

 

Antwoord 

In 2017 ontving de bibliotheek een subsidie van € 897.859. Op basis van een inwoneraantal van 

43.773 betekent dit een subsidiebedrag van € 20,51 per inwoner. Landelijk is dit bedrag in 2017  

€ 22,33 per inwoner. Waarbij de range ligt tussen € 10,20 (het laagste bedrag per inwoner) en € 70,13 

(het hoogste bedrag per inwoner). Hierbij zijn extreme uitschieters buiten beschouwing gelaten. Het 

betreft één bibliotheekorganisatie met een subsidiebedrag van € 270,80 per inwoner en één 

organisatie met een subsidiebedrag van € 3,31 per inwoner. Het is onbekend wat de oorzaken zijn 

van deze extreme afwijkingen.   

Voor de Brabantse bibliotheken is het gemiddeld subsidiebedrag per inwoner € 20,21. Terwijl de 

range ligt tussen € 14,51 en € 25,99 per inwoner.  

Voor gemeenten met een inwoneraantal tussen 35.000 en 50.000 inwoners is het gemiddelde 

subsidiebedrag per inwoner € 21,40. Terwijl de range ligt tussen € 16,45 en € 34,02 per inwoner1. 

                                                      
1 Bron https://www.bibliotheekinzicht.nl/databank  
 

https://www.bibliotheekinzicht.nl/databank


 

Overigens wijzen wij op de beperkingen van een vergelijking door benchmarkinformatie omdat niet 

elke gemeente hierin exact dezelfde componenten opneemt. Een reële vergelijking, alleen op basis 

hiervan, is daardoor niet altijd goed mogelijk. 

 

Andere benchmark informatie:  

 In 2016 bestond 80% van de inkomsten van bibliotheken uit gemeentelijke subsidies en bijdragen 

(KB, 2017). 

 De belangrijkste inkomstenbron van bibliotheken zijn subsidies. Daarnaast hebben bibliotheken 

inkomsten via hun gebruikers. Denk daarbij aan abonnementsgelden, contributies, leengeld en 

boetes van ingeschreven gebruikers. 

 Het uitgavenpatroon van de bibliotheken is net als het inkomstenpatroon de afgelopen jaren 

vrijwel ongewijzigd gebleven. Ongeveer 48% van de lasten van bibliotheken bestaat uit kosten 

voor personeel. Bijna 23% van de uitgaven zijn bestemd voor huisvesting. 

 De gemiddelde afstand tot een bibliotheekvestiging (1,9 km in 2016) is gestegen voor inwoners. 

De gemiddelde afstand ligt tussen de 1,6 en 3,5 km, afhankelijk van de provincie (CBS, 2016). 

 Openbare bibliotheken zitten met het programma ‘de Bibliotheek op school’ in 2.398 van de 6.806 

basisscholen (Kunst van Lezen, 2017)2. 

 

Toezegging 

Toegezegd is een tijdsplanning op te stellen. 

 

Antwoord 

26 maart 2019  Thema-avond voor raadsleden, inwoners en betrokkenen. 

16 april 2019  Collegevoorstel met concept van de kadernotitie gereed. 

23 april 2019  Collegebesluit over concept van de kadernotitie. 

24 april 2019  Toezending concept-kadernotitie aan betrokkenen. Start zienswijzetermijn. 

8 mei 2019  Einde zienswijzetermijn. 

14 mei 2019 Verwerking zienswijzen in kadernotitie en collegevoorstel met concept van het 

raadsvoorstel gereed.  

21 mei 2019  Collegebesluit over het raadsvoorstel en kadernotitie. 

13 juni 2019  Behandeling kadernotitie in informatievergadering Samenleving. 

2 juli 2019  Behandeling kadernotitie in de raad.  

 

Toezegging 

Toegezegd is dat het gehouden onderzoek en de verantwoording 2017 aan de raadsleden ter 

beschikking worden gesteld.  

 

Antwoord 

Bijgaand treft u het klantonderzoek bibliotheek Heusden 2017, het jaarverslag 2017 en de 

jaarrekening 2017 van de bibliotheek Heusden aan.  

 

Toezegging 

Toegezegd is dat wanneer de vertraging in het proces gevolgen mocht hebben voor de audit, de 

raadsleden hierover worden geïnformeerd.  

 

Antwoord 

Het bestuur van de bibliotheek heeft aangegeven dat het proces om te komen tot een kaderstellende 

notitie over de toekomst van het bibliotheekwerk geen gevolgen heeft voor de audit. De bibliotheek 

geeft aan dat de audit in mei 2019 plaatsvindt.   

                                                      
2 Bron Vereniging van Openbare Bibliotheken, feiten en cijfers 2016.  
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1. Inleiding 
 
 

Klantonderzoek bij Bibliotheek Heusden 

Voor de bibliotheek is het belangrijk dat haar klantgroep groeit en bestaande klanten gebruik blijven 

maken van haar dienstverlening. Klantonderzoek biedt hier handvatten voor. Middels klantonderzoek 

krijgt de klant namelijk een stem. Door met hen ‘in gesprek’ te gaan, krijgt de bibliotheek een beeld 

van de waardering van de dienstverlening. Tevens geeft het inzicht in hoe de dienstverlening (nog) 

beter aan kan sluiten bij de klant. 

 

Dit klantonderzoek neemt de mening van klanten van Bibliotheek Heusen onder de loep. Hierbij 

komen alle bibliotheekvestigingen aan bod: Drunen, Heusden en Vlijmen.   

 

Voordelen klantonderzoek 

Het klantonderzoek is op de individuele bibliotheeksituatie afgestemd. Hierdoor haalt het 

klantonderzoek efficiënt de sterktes en zwaktes in de diensten en producten van Bibliotheek Heusden 

op. Tevens kijken klanten door het onderzoek bewuster naar de mogelijkheden die de bibliotheek 

biedt. Klanten worden in dit rapport ook wel ‘respondenten’ genoemd. 

 

Dataverzameling 

Klanten vulden anoniem een digitale vragenlijst in. De vragenlijst is ingevuld in het voorjaar van 2017 

door leden van 18 jaar en ouder.  

 

Indeling klantonderzoeksrapport: hoofddocument en bijlage 

Het klantonderzoek bestaat uit twee onderdelen: een hoofddocument (het daadwerkelijke 

klantonderzoeksrapport) en een bijlage. Het rapport dat u hier voor u ziet is het hoofdocument. Dit 

hoofddocument bevat de belangrijkste onderzoeksresultaten en de beschrijvingen. De 

onderzoeksresultaten worden voor Bibliotheek Heusden als geheel gepresenteerd d.m.v. grafieken en 

tabellen1. Indien relevant en betekenisvol worden de resultaten van de individuele vestigingen 

beschreven. De getallen voor de individuele vestigingen staan niet in dit rapport, wel in de bijlage. Het 

rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen.  

 

Het tweede onderdeel van het klantonderzoeksrapport is de bijlage. Hierin zijn de getallen op 

vestigingsniveau vindbaar. Door middel van het tabellenboek kunnen dus de resultaten per vestiging 

worden opgezocht. Ook staan in de bijlage de antwoorden op de open vragen, die letterlijk zijn 

overgenomen van de klanten. De resultaten van de open vragen wordt in hoofdlijnen weergegeven in 

het hoofddocument.  

 

Een mogelijke ‘leestip’ is om de bijlage steeds (digitaal) naast dit hoofddocument te houden. Zo kunt u 

bij bepaalde onderdelen, indien gewenst, gedetailleerde informatie op vestigingsniveau opzoeken. 
  

                                                 
1 Aangezien sommige respondenten de vragenlijst niet hebben afgerond en enkele personen een aantal vragen 
hebben overgeslagen, zijn de percentages in de tabellen en grafieken niet altijd gebaseerd op de gehele 
steekproef. In verband met automatische afronding kan het een enkele keer voorkomen dat een totaalpercentage 
uitkomt op 101 of 99 procent in plaats van 100 procent. 
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2. Achtergrond 
 

 

In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de steekproef, zowel qua kwantiteit (omvang) 

als kwaliteit (achtergrondkenmerken). 

 

2.1 Responsverantwoording 

Tabel 2.1.1 geeft weer hoeveel (N) respondenten hebben deelgenomen aan het onderzoek en hoe 

zich dat verhoudt tot het ledenaantal.  

  

Tabel 2.1.1 Responsgegevens 

Vestiging (meest 

bezocht) 

Behaalde 

respons (N) - 

Aantal 

respondenten 

begonnen aan 

enquête 

Behaalde 

respons (N) - 

Aantal 

respondenten 

enquête 

afgerond 

Ledenaantal (18 

jaar en ouder) 

Behaalde 

respons als 

percentage van 

ledenaantal 

Drunen 269 269 1.507 18 

Heusden 51 51 311 16 

Vlijmen 214 214 1.224 17 

Onbekend  91 6 -  

Totaal 625 540 3.042 21 

 

De Bibliotheek Heusden heeft momenteel 3.042 volwassenen leden. Ruim 2700 leden zijn 

uitgenodigd om de enquête in te vullen. Hiervan heeft 23 procent deelgenomen aan het onderzoek.  

 

In totaal zijn 625 personen begonnen met het invullen van de vragenlijst en 540 mensen hebben de 

enquête geheel ingevuld. Als je dit afzet tegenover het volwassen ledenaantal betekent het een 

respons van 21 procent.  

 

De hoogste respons is behaald in de vestiging Drunen. Achttien procent van de volwassen leden van 

Drunen heeft deelgenomen aan het onderzoek. Onder de leden van bibliotheekvestiging Heusden 

was de animo voor deelname iets lager: een respons van 16 procent is hier behaald. 

 

2.2 Ken uw bezoekers 

Wat kenmerkt de bezoekers en welke klantgroepen zijn er te onderscheiden? In de taartfiguren op de 

volgende pagina’s zijn de achtergrondkenmerken van de klanten weergegeven. In tabel 1 tot en met 4 

in de bijlage staan de achtergrondkenmerken van de respondenten, uitgesplitst naar vestiging. 

Eventuele opvallende vestigingsverschillen worden besproken in de tekst. 
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Geslacht en leeftijd 

Zoals bij de meeste bibliotheken is ook bij Bibliotheek Heusden een meerderheid van de leden vrouw 

(81%). Deze bevinding geldt voor alle vestigingen (zie tabel 2 in de bijlage). Wel valt op dat in 

Heusden slechts 11% van de onderzoeksdeelnemers man is.  

 

De leeftijd van de respondenten is vrij hoog. Slechts 7 procent van hen is jonger dan 40 jaar. En maar 

liefst 57 procent is 61 jaar of ouder. Wees je hier bewust van bij het trekken van conclusies op basis 

van dit onderzoek. Het is aan te raden deze tabel te leggen naast de leeftijdsverdeling van de leden in 

zijn totaal; komen deze beelden met elkaar overeen? Uit tabel 1 in de bijlage blijkt dat de gemiddelde 

leeftijd van het publiek in Heusden iets lager ligt dan in de andere vestigingen.  

 

 

 

 
 

Opleiding 

Klanten van alle opleidingsniveaus komen naar Bibliotheek Heusden. Zo heeft 43 procent een hbo- of 

wo-opleiding genoten, 30 procent havo, vwo of mbo en van 26 procent is de hoogst genoten opleiding 

lbo, mavo of vmbo. Een vergelijking tussen de leden van de verschillende vestigingen laat zien dat de 

leden van de bibliotheek in Heusden relatief hoog opgeleid zijn.  
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Gezinssituatie 

De meeste leden hebben geen inwonende kinderen (54%). Deze bevinding strookt met het feit dat 

Bibliotheek Heusden vrij veel leden heeft van 60 jaar en ouder. Ruim een kwart heeft thuiswonende 

kinderen. In vergelijking tot de leden van de andere vestigingen zijn relatief veel leden van Vlijmen 

samenwonen met thuiswonende kinderen (zie tabel 4 in de bijlage). 

 

 

 
Uitspraken over lezen  

Als aan de klanten gevraagd wordt welke uitspraken over lezen het beste bij hen past, dan is lezen 

vooral plezier. Dit is in alle vestigingen de meest passende uitspraak voor de respondenten (zie tabel 

5 in de bijlage). Ook is lezen voor veel leden hobby. 
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8
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3. Resultaten 
 

 

3.1 Bibliotheekbezoek 

Zijn de respondenten lid van de bibliotheek? Welke motieven hebben de klanten om lid van de 

bibliotheek te zijn en hoe lang zijn zij al lid? Hoe vaak bezoeken zij Bibliotheek Heusden? En wat zijn 

de belangrijkste activiteiten? In deze paragraaf wordt een algemeen beeld geschetst van het 

bibliotheekbezoek van klanten. 

 

Veruit de meeste respondenten zijn lid van de bibliotheek en 3 procent is zelf geen lid maar een 

huisgenoot van hem/haar wel. Dit geldt voor alle vestigingen (zie tabel 6 in de bijlage). 
 

 

 

Het belangrijkste motief om lid te zijn is dat de respondenten veel lezen, gevolgd door het belang dat 

zij aan de bibliotheek hechten. Zes procent is lid omdat dit altijd al zo geweest is en eveneens 6 

procent is lid vanwege de kosten (goedkoper dan alle materialen te kopen). In alle drie vestigingen is 

de verdeling van motieven vergelijkbaar (zie tabel 7 in de bijlage).  
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De respondenten zijn over het algemeen al behoorlijk lang lid van de bibliotheek. Meer dan 40 procent 

is al langer dan 30 jaar lid en nog eens 16 procent is al 21 tot 30 jaar lid. Vijftien procent is 11 tot 20 

jaar lid. Ruim een kwart is minder dan 10 jaar lid.  

 

 

 

Bijna 80 procent van de respondenten verwacht volgend jaar zeker nog lid te zijn en voor nog eens 19 

procent is dat waarschijnlijk ook het geval. Slechts 3% denkt volgend jaar niet meer lid te zijn. Dit zijn 

circa 20 respondenten. Onder de klanten van vestigingen Heusden en Vlijmen geven procentueel iets 

meer mensen aan volgend jaar zeker of waarschijnlijk geen lid meer te zijn, dan onder de klanten van 

Drunen (zie tabel 9 in de bijlage). 

 

 

 

De belangrijkste reden waarom respondenten (waarschijnlijk) volgend jaar geen lid meer van 

Bibliotheek Heusden zijn, is een andere reden dan voorgelegd, gevolgd door de reden dat ze  

verhuizen uit de regio, of te) weinig gebruik maken van de bibliotheek. Dat de bibliotheek door het 

internet overbodig wordt is de minst belangrijke reden. Omdat het aantal potentiele afhakers die aan 

deze enquête heeft deelgenomen erg laag ligt (circa 20 personen), zijn de resultaten op deze vraag 

op de volgende pagina in aantallen weergegeven. Daarnaast zijn ze niet per vestiging in de bijlage 

gepresenteerd. 
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Ruim driekwart van de klanten is de afgelopen 6 maanden vijf keer of vaker in de bibliotheek geweest. 

Vijftien procent heeft drie tot vier keer een bezoek gebracht en 6 procent deed dat één of twee keer. 

Slechts 3 procent is in het afgelopen half jaar niet in de bibliotheek geweest. De klanten van de 

bibliotheken in Drunen en Heusden brengen gemiddeld genomen iets vaker een bezoek dan de 

klanten van bibliotheek Vlijmen. (zie tabel 10 in de bijlage). 
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Vervolgens is aan de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over het bibliotheekbezoek. 

Bezoekt men de bibliotheek spontaan of is het bezoek helemaal gepland? En weet men van toveren 

al wat men wil hebben uit de bibliotheek? In tabel 11 in de bijlage is te zien hoe de verschillende 

vestigingen scoren. Hierbij zijn gemiddeldes weergegeven (hoe hoger het cijfer, des te vaker men dit 

gedrag vertoont). 

 

 

 

De figuur illustreert dat een bezoek aan de bibliotheek vaak vooraf is gepland: ongeveer een derde 

van de klanten plant een bezoek altijd en 27 procent doet dit vaak. Het verbaast dan ook niet dat een 

vijfde van de bibliotheekleden aangeeft dat zij nooit op de dag zelf beslissen om te komen. Het 

gebeurt wel, maar in de meeste gevallen ongeveer één keer per drie bezoeken. Desondanks geeft 

ongeveer een derde aan vaak of altijd een spontaan bezoek te brengen op de dag zelf. Ruim de helft 

van de leden geeft aan nooit zomaar even binnen te lopen bij de bibliotheek. Hoewel een bezoek aan 
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de bibliotheek eerder gepland is dan spontaan, heeft bijna drie vierde van de respondenten geen 

vaste tijden waarop zij de bibliotheek bezoekt.  

 

Tamelijk wat klanten combineren zo nu en dan hun bibliotheekbezoek met een bezoek aan iets 

anders, zoals de supermarkt. In Drunen wordt het bibliotheekbezoek het vaakst gecombineerd met 

een ander bezoek. Mogelijk speelt hier de ligging van de bibliotheek ten opzichte van andere 

voorzieningen een rol. 

 

Verleiding 

Velen plannen hun bezoek van tevoren, maar plannen ze dan ook al wat ze mee gaan nemen of gaan 

doen in de bibliotheek? Bijna een vijfde van de klanten bedenkt thuis niet wat ze willen lenen of doen 

in de bibliotheek. Eveneens een vijfde bedenkt dit thuis juist altijd. De reacties op deze vraag zien we 

ook terug in het snuffelgedrag. Een vijfde snuffelt nooit naar leuke materialen zoals boeken, films en 

muziek, terwijl een kwart dit bij ieder bezoek doet en 28 procent ongeveer 2 op de 3 bezoeken.  

 

Ruim de helft van de klanten laat zich soms tot vaak verleiden om materiaal te lenen dat men eigenlijk 

niet van plan was om te lenen.  

 

Een derde van de klanten komt (wel eens) naar de bibliotheek om daar te zitten en ter plaatse een 

krant, tijdschrift of boek te lezen. In Drunen wordt dit relatief het vaakst gedaan.  

 

Studeren en koffie drinken 

Ruim een tiende maakt wel eens gebruikt van de eet-/drinkgelegenheid in de bibliotheek. Slechts een 

enkeling gebruikt de bibliotheek als studeer- of werkplek (4%).  
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3.2 Dienstverlening 

Aan klanten is gevraagd van welke bibliotheekdiensten ze gebruik maken.  

 

 

 

Ruim de helft van de klanten bekijkt (wel eens) tentoonstellingen. Ook het inzien of meenemen van 

gratis foldermateriaal, het ter plaatse opzoeken van informatie en het ter plaatse lezen van tijdschriften 

en kranten aan de leestafel wordt door redelijk veel klanten gedaan (resp. 46%, 41%, en 35%). 

Ongeveer een kwart woont (wel eens) een lezing bij en 14 procent volgt soms een cursus of 

workshop. Het spelen van games is de minst gebruikte bibliotheekdienst. Uit tabel 12 in de bijlage 

blijkt dat de het bekijken van tentoonstellingen populairder is onder de klanten van Drunen dan onder 

de klanten van de overige twee vestigingen. Het volgen van een cursus of workshop wordt juist weer 

relatief vaak gedaan door klanten van Heusden.    
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3.3 Collectie 

De collectie van de Bibliotheek Heusden bestaat uit een breed scala aan materialen, variërend van 

leesboeken en tijdschriften tot dvd’s en luisterboeken. De afgelopen 6 maanden heeft 96 procent van 

de respondenten leesboeken geleend en/of in de bibliotheek bekeken en 85 procent deed dat met 

informatieve boeken. Tijdschriften zijn door 59 procent van de respondenten geleend of ter plaatse 

bekeken. Ongeveer de helft van de klanten heeft het afgelopen half jaar gebruik gemaakt van 

sprinters. Dvd’s zijn door 37 procent van de klanten geleend/bekeken, e-books door 32 procent en 27 

procent van de klanten heeft gebruik gemaakt van de kranten in de bibliotheek. Luisterboeken en 

puzzels/spelletjes zijn het minst geleend/bekeken (resp. 25% en 22%).  

 

In tabel 13 in de bijlage is te zien dat door de klanten in Heusden relatief veel informatieve boeken en 

sprinters worden gelezen.  

 

 

 

Aan de klanten van de Bibliotheek Heusden die gebruik maken van een bepaald collectieonderdeel, is 

gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over het betreffende onderdeel. De figuur op de volgende 

pagina laat de resultaten zien. Over het geheel genomen zijn de klanten tevreden over de collectie.  
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Klanten zijn het meest tevreden over de leesboeken (84%). Slechts vijf procent is (zeer) ontevreden. 

Ook over de informatieve boeken en de sprinters zijn de meeste mensen tevreden (resp. 70% en 

63%). Over de dvd’s, kranten en luisterboeken hebben veel mensen een neutrale mening. Slechts een 

enkeling (circa 4%) is hier ontevreden over. De meningen ten aanzien van tijdschriften zijn verdeeld: 

65 procent is (zeer) tevreden, 28 procent neutraal en 7 procent is ontevreden.  

Onder de gebruikers van e-books en puzzels/spelletjes zijn relatief de meeste ontevreden klanten. 

Respectievelijk 19 en 21 procent van de gebruikers is hier ontevreden over. Daar staat echter 

tegenover dat circa 40 procent tevreden is over de e-books,  en 80 procent over de puzzels/spelletjes.  

 

Tussen de vestigingen zijn duidelijke verschillen zichtbaar (zie tabel 14 in de bijlage). Zo valt in het 

algemeen op dat de klanten van de bibliotheek in Heusden minder tevreden zijn over de collectie, 

specifiek over leesboeken, informatieve boeken, tijdschriften en kranten. De klanten van Vlijmen zijn 

daarentegen weer minder te spreken over de e-books.  
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Aan de respondenten is een aantal stellingen voorgelegd.  

 

 

 

Als we kijken naar de ervaringen van de klanten dan vindt de grote meerderheid (82%) altijd wel iets 

dat naar zijn/haar wens is in de bibliotheek. Slechts 14 procent vindt dan ook dat de bibliotheek 

onvoldoende keus heeft. Van een kwart van de respondenten zijn de boeken die zij willen lezen vaak 

uitgeleend; 35% heeft daar niet of nauwelijks mee te maken.  

Ruim een derde (34%) geeft de voorkeur aan boeken die net zijn verschenen. Circa 40 procent vindt 

ook dat je voor actuele titels in de bibliotheek moet zijn. Een vijfde is het hier niet mee eens.  

Ongeveer een kwart van de klanten vindt de boeken vies.  

 

De verschillen tussen de vestigingen zijn klein (zie tabel 15 in de bijlage). Wel valt op dat relatief veel 

klanten van de bibliotheek in Heusden vinden dat de bibliotheek onvoldoende heeft.  

 

Aan de respondenten is gevraagd of ze nog verbeterpunten hebben voor de collectie. Deze zijn erg 

divers (zie pagina 9 t/m 12 in de bijlage).  
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3.4 Openingstijden 

Wat vinden de klanten van de openingstijden? Komen deze overeen met de wensen?  

 

Aan de respondenten is gevraagd op welke momenten de bibliotheek voor hen zeker open moeten 

zijn. In onderstaande tabel is te zien welke tijden een voorkeur hebben onder de respondenten.  

 

Op welke 3 momenten zou de bibliotheek voor u zeker geopend moeten zijn? (dit mogen ook 

momenten zijn waarop de bibliotheek al geopend is) (%)  

 Maandag Dinsdag Woens-

dag 

Donder-

dag 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

‘s morgens 8 5 10 2 11 40 3 

‘s middags 24 12 41 12 30 15 2 

‘s avonds 14 2 11 5 30 1 0 

 

De klanten geven de voorkeur aan de woensdagmiddag en zaterdagochtend als momenten waarop 

de bibliotheek zeker geopend moet zijn. De vrijdagmiddag, vrijdagavond en maandagmiddag zijn 

eveneens populair onder de klanten. Dit geldt voor alle vestigingen (zie tabel 16 in de bijlage).  

 

Bijna een derde van de klanten zou iets willen veranderen aan de openingstijden. Dit percentage is 

onder de klanten van locatie Heusden (44%) een stuk hoger dan onder de klanten van Vlijmen (23%). 

Wat men zou veranderen, is weergegeven in de bijlage (zie pagina 13 t/m 18). Veel genoemde 

antwoorden zijn: meer avondopenstellingen, op ochtenden open en op de zaterdagmiddag.  
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3.5 Activiteiten 

Bibliotheek Heusden organiseert jaarlijks een flink aantal activiteiten. Denk hierbij aan lezingen, 

workshops en cursussen. Soms gaat het om lokale activiteiten, maar men doet ook mee aan landelijk 

georganiseerde evenementen. 

 

 

 

Veel klanten (circa 50 tot 75%) zijn op de hoogte van de evenementen die de Bibliotheek Heusden 

organiseert. Een aantal hiervan heeft ook de evenementen daadwerkelijk bezocht. De 

tentoonstellingen zijn de meest bezochte evenementen. Ruim een kwart van de klanten heeft deze 

bezocht. Het minst bekend en minst bezocht zijn de creatieve workshops. Slechts 1 procent heeft 

hieraan deelgenomen. Veel personen geven aan dat ze de evenementen interessant lijken. 

Desondanks is er ook een aanzienlijke groep (afhankelijk van het evenement tussen de 17 en 30%) 

die niet op de hoogte is van de evenementen, maar het ook niet interessant vindt.  

Opvallend is dat in verhouding tot de andere vestigingen relatief veel klanten van de vestiging in 

Drunen tentoonstelling(en) bezocht hebben (zie tabel 18 in de bijlage).   
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De meest genoemde redenen voor het niet bezoeken van activiteiten is geen geschikte tijdstippen en 

een gebrek aan interesse. Ook worden er een aantal andere redenen genoemd. Deze laatste 

categorie omvat een heel scala aan redenen, maar vooral geen tijd en geen zin/behoefte worden hier 

veel genoemd. De volledige lijst met gegeven andere redenen is te vinden in de bijlage, op pagina 20 

en 21.  

 
Thema’s  

Naar welke onderwerpen en thema’s gaat de interesse uit van klanten van de Bibliotheek Heusden? 

Als de bibliotheek een activiteit organiseert, waar zou men dan extra aandacht aan kunnen besteden?  

 

De grafiek op de volgende pagina laat zien dat de interesse vooral uitgaat naar literatuur en (literaire) 

schrijvers (26%). Creatieve workshops voor volwassenen, reizen en vakantie, kunst en cultuur, 

plaatselijke geschiedenis en koken zijn eveneens thema’s waar veel interesse voor is. Tussen de 

vestigingen zie je kleine verschillen (zie tabel 20 in de bijlage). Zo is er onder de klanten van vestiging 

Heusden relatief veel interesse voor activiteiten over koken, terwijl relatief veel leden uit Drunen en 

Vlijmen activiteiten over reizen en vakantie interessant te vinden.  

 

Thema’s waar weinig interesse voor is zijn beroep & opleiding, politiek, (huis-)dieren en 

religie/theologie. Andere thema’s die men interessant vindt zijn terug te vinden op pagina 22 en 23 in 

de bijlage. Dit zijn veelal specifieke thema’s zoals handwerken, fotograferen en geschiedenis van de 

luchtvaart.  

  

In totaal blijkt dat 17 procent van de respondenten niet geïnteresseerd is in de activiteiten van de 

bibliotheek.  
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Wensen rondom activiteiten  

Vervolgens is aan de klanten gevraagd welk aspect zij aan een activiteit het meest belangrijk vinden. 

Daarbij kon men kiezen uit vijf aspecten. De volgorde van belang van aspecten is als volgt: 

1) Dat ik er iets van leer/geïnformeerd word (meest belangrijk) 

2) Dat ik word geïnspireerd 

3) Dat ik kan ontspannen 

4) Dat het niet te veel kost 

5) Dat ik andere mensen kan ontmoeten (minst belangrijk) 
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Naast het thema kan ook het tijdstip van een activiteit bepalend zijn voor het wel of niet bezoeken van 

een activiteit door klanten. In onderstaande is te zien welke tijdstippen klanten geschikt vinden voor 

een activiteit. 

 

Wanneer de bibliotheek een activiteit zou organiseren die u zou willen bezoeken, welk moment zou u 

dan het beste uitkomen? (%) 

 Maandag Dinsdag Woens-

dag 

Donder-

dag 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

‘s morgens 10 10 12 8 11 18 1 

‘s middags 17 14 19 15 18 12 4 

‘s avonds 21 16 20 17 15 1 0 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt helaas dat er geen unaniem gekozen tijdstip is dat voor iedereen 

geschikt is. Wel zijn de maandagavond, woensdagavond en woensdagmiddag beter geschikt dan 

andere dagdelen. Zondag is geen populair moment voor een activiteit, de momenten op deze dagen 

zijn weinig gekozen. 

 

Tussen de vestigingen onderling zijn kleine verschillen (zie tabel 22 in de bijlage). Zo hebben de 

klanten van Heusden bijvoorbeeld een duidelijke voorkeur voor de maandagmiddag en -avond, de 

klanten van Drunen voor de maandagavond en zaterdagochtend, en de leden van Vlijmen voor de 

maandag- en woensdagavond.  

 

Tot slot zijn er nog een aantal stellingen voorgelegd die betrekking hebben op activiteiten in de 

bibliotheek. 
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De meeste leden zijn het erover eens dat de bibliotheek best allerlei activiteiten mag organiseren. Een 

kleine 30 procent vindt echter wel dat dit eigenlijk gratis activiteiten zouden moeten zijn. Ongeveer een 

vijfde is het hier niet mee eens. Veel mensen geven aan dat zij de activiteiten die georganiseerd 

worden zeker interessant vinden, maar slechts een kwart houdt de kalender goed in de gaten. Wel 

geeft vrijwel iedereen te kennen open te staan voor de activiteiten.   
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3.6 Personeel 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op ervaringen met en waardering van het personeel van de 

bibliotheek. Het geeft antwoord op vragen als ‘wat vindt men van de deskundigheid en 

klantvriendelijkheid van het personeel?’ en ‘wat zou een bibliotheekmedewerker in ieder geval moeten 

betekenen?’ 

 

 

 

Bovenstaande figuur laat een zeer positief beeld over het personeel zien. De ruime meerderheid vindt 

het personeel behulpzaam (96%), vriendelijk (95%), gemakkelijk benaderbaar (90%), meedenkend 

(86%), deskundig (82%) en actief betrokken bij de klant (80%).  

Hoewel de ruime meerderheid (70%) vindt dat de uitspraak ‘de klant is koning’ van toepassing is op 

zijn of haar bibliotheekvestiging, is 4 procent het hier niet mee eens en een kwart is hierin neutraal. 

 

Net iets minder goed scoren het groeten door de medewerkers bij binnenkomst, de herkenbaarheid 

van het personeel en de aanwezigheid van voldoende personeel. Hierover is respectievelijk 9, 17 en 9 

procent ontevreden en 24 tot 29 procent neutraal. In tabel 24 in de bijlage is te zien hoe het personeel 
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in de verschillende vestigingen gewaardeerd wordt. Over het algemeen zijn de klanten van de 

bibliotheek in Heusden het meest tevreden over het personeel en de klanten van de bibliotheek in 

Drunen het minst tevreden. Desondanks is de meerderheid van deze groep klanten ook tevreden. 

 

Profiel bibliotheekmedewerker  

Als een klant het zelf voor het zeggen zou hebben, wat zou een bibliotheekmedewerker dan in ieder 

geval voor hem of haar moeten betekenen?  

 

 

 

In de eerste plaats moeten bibliotheekmedewerkers hulp kunnen bieden bij het zoeken naar 

collectieonderdelen (74%). Ook acht men het belangrijk dat de medewerker een duidelijk 

aanspreekpunt is voor (administratieve) vragen (59%), dat zij hulp kan bieden bij reserveren, 

aanvragen en verlengen van boeken (45%) en dat zij advies kan geven over boeken en andere 

collectieonderdelen (40%). Deze vier onderdelen worden in alle vestigingen het belangrijkste 

gevonden (zie tabel 25 in de bijlage). Er zijn ook andere zaken (dan genoemd in de grafiek) die men 

als belangrijk acht, deze zijn terug te vinden in de bijlage (pagina 25 en 26). 
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4. Conclusie en aanbevelingen 
 

 

De mening, beleving en het gedrag van de klanten van de Bibliotheek Heusden is via dit 

klantonderzoek in beeld gebracht. Aan de hand van dit beeld wil de Bibliotheek Heusden nog beter 

aansluiten bij de wensen en behoeften van de klanten. Uit het klantonderzoek komen uiteenlopende 

beelden naar voren. Eén zo’n beeld is dat de klanten erg positief zijn over het personeel en dat zij 

over het algemeen tevreden zijn over de collectie, met name over de leesboeken. Daarentegen is er 

wat onvrede bijvoorbeeld over de openingstijden in Heusden, worden evenementen door relatief 

weinig leden bezocht en vindt niet iedereen het personeel goed herkenbaar. 

 

Dit klantonderzoek levert de Bibliotheek Heusden een aantal handvatten ter verbetering op. Deze zijn 

hieronder opgesomd, gevolgd door een korte toelichting.  

 Houd potentiele afhakers binnenboord 

 Ontdek waarom er zoveel ontevredenheid bestaat over de e-books 

 Overweeg om de openingstijden te kunnen uitbreiden, het invoeren van onbemande uren, 

mogelijk in combinatie met vrijwilligers 

 Kijk kritisch naar de thema’s en tijdstippen van activiteiten 

 Verbeter de herkenbaarheid van het personeel 

 Communiceer de positieve resultaten met je personeel en klant 

 

Houd potentiele afhakers binnenboord 

Gelukkig zijn de potentiële afhakers veruit in de minderheid (3% van de respondenten). En als ze de 

bibliotheek simpelweg te weinig gebruiken is het ook een hele uitdaging ze nog bij je te houden. 

Verhuizing uit de regio is eveneens een onmogelijke reden om te tackelen. Wat de bibliotheek wel 

altijd zou kunnen proberen is om nulleners te traceren in het systeem en specifiek te benaderen met 

bijvoorbeeld een aanbieding of door bepaalde (op het leengedrag afgestemde) materialen te 

promoten. Zo schud je wellicht ook de persoon wakker die anders onopgemerkt zijn/haar abonnement 

laat verlopen. En in het licht van dergelijke promotieacties zijn de argumenten om wél lid te zijn en 

blijven ook zeker bruikbaar. Want een abonnement is nog altijd goedkoper dan alle materialen kopen. 

 

Ontdek waarom er zoveel ontevredenheid bestaat over de e-books 

Hoewel relatief veel klanten van de Bibliotheek Heusden (circa een derde) gebruik maken van e-

books, is de mate van tevredenheid betrekkelijk laag. Circa een vijfde is ontevreden over de e-books. 

De vraag is waarom deze groep ontevreden is. Zijn de titels niet de juiste? Of zijn het er onvoldoende? 

Hier kan de Bibliotheek Heusden natuurlijk weinig aan doen. Maar mogelijk weten veel klanten niet 

hoe deze boeken moet worden gedownload. Dit blijkt ook dat uit het feit dat ruim 40 procent van de 

klanten niet kan aangeven of ze tevreden zijn over de e-books van de bibliotheek. Sinds 19 juni 2017 

zijn de ruim 15.000 e-books te vinden op een nieuwe website: de online Bibliotheek. Is dit al met de 

klanten gecommuniceerd?  

 

Overweeg om de openingstijden te kunnen uitbreiden, het invoeren van onbemande uren, mogelijk in 

combinatie met vrijwilligers 

Bijna een derde van de klanten zou iets willen veranderen aan de openingstijden. Dit percentage is 

onder de klanten van locatie Heusden een stuk hoger dan onder de klanten van de andere twee 

vestigingen. De vestiging in Heusden is ook minder vaak open dan de andere twee. Mogelijk is het 

invoeren van onbemande uren bij de vestiging in Heusden een oplossing. Tijdens de onbemande uren 

zijn er geen medewerkers zichtbaar aanwezig in de bibliotheek. Gedurende deze uren kunnen klanten 

dan ook geen advies vragen aan een medewerker. Wel kunnen leden terecht voor bijvoorbeeld het 
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lenen of verlengen van materialen via zelfbediening. Uit andere onderzoeken bij bibliotheken waar 

onbemande al zijn ingevoerd blijkt dat de klanten er positief over zijn, vanwege de ruime(re) 

openingstijden. Naast volledige onbemande uren kan de bibliotheek er ook voor kiezen vrijwilligers in 

te zetten. Van belang is dan wel dat het vrijwilligerswerk in het bibliotheekbeleid wordt ingebed. Een 

sterk opgesteld vrijwilligersbeleid stimuleert professionalisering. 

 

Kijk kritisch naar de thema’s en tijdstippen van activiteiten 

Een groot deel van de klanten is op de hoogte van de evenementen die de Bibliotheek Heusden 

organiseert. Op uitzondering van de tentoonstellingen, worden de evenementen door slechts een 

betrekkelijk klein aantal klanten bezocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het gekozen tijdstip van de 

activiteiten en het niet aansluiten van het thema van de activiteiten op de interesse van de klanten de 

belangrijkste redenen zijn voor het niet bezoeken van activiteiten. Leg daarom de voorkeurstijden 

(resultaat uit dit onderzoek) naast de tijdstippen waarop de activiteiten momenteel plaatsvinden. 

Wellicht kan hierin worden geschoven. Kijk daarnaast kritisch naar de thema’s. Creatieve workshops 

voor volwassenen, literatuur en schrijvers, reizen en vakantie, kunst en cultuur, plaatselijke 

geschiedenis en koken zijn de thema’s waar veel interesse voor is. 

 

Verbeter de herkenbaarheid van het personeel 

De bibliotheekbezoekers zijn in het algemeen erg tevreden over het personeel. Zij vinden de mede-

werkers behulpzaam, gemakkelijk benaderbaar, vriendelijk en meedenkend. Het advies is dan ook om 

op deze voet verder te gaan. Aandachtspunt is de herkenbaarheid van het personeel en het 

ontvangst. Zo geeft bijna een tiende van de bezoekers aan dat hij/zij niet begroet wordt bij 

binnenkomst en bijna een vijfde vindt het personeel niet altijd even goed herkenbaar. Het vergroten 

van de herkenbaarheid zit enerzijds in uiterlijke kenmerken (bijv. een badge), anderzijds in een open 

en toegankelijke houding. Een begroeting is een klein gebaar dat bezoekers wel een goed gevoel 

geeft en dient niet alleen te worden gedaan bij de entree, maar ook in de bibliotheek zelf. Dit wil 

overigens niet zeggen dat personeelsleden dit bewust niet doen, maar het kan geen kwaad om daar 

extra op te letten. 

 

Communiceer de positieve resultaten met je personeel en klant  

De klanten van de Bibliotheek Heusden zijn tevreden over de verschillende facetten van de 

dienstverlening en over het personeel zelf. Het is wellicht een goede zet om deze resultaten dan ook 

met het personeel te delen. Het is dan ook niet meer dan logisch om op dezelfde voet door te gaan. 

Natuurlijk blijft het belangrijk om als personeel scherp te blijven op zaken die (nog) beter kunnen.  

Klanten waarderen een terugkoppeling van hun investering in het klantonderzoek. En als de 

bibliotheek ook melding maakt van concrete acties die naar aanleiding van het onderzoek worden 

opgepakt, voelt zij zich extra gehoord. Daarnaast is het positief voor het beeld dat men van de 

Bibliotheek Heusden heeft: een organisatie die transparant is, haar kennis deelt en belang hecht aan 

de klant. 
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Gemeente Heusden
t.a.v. dhr. H. van der Heijden
Postbus41
5250 AAVlijmen

Vlijmen, 30 mei 2018

Geachte heer Van der Heijden,

/1

Bij deze ontvangtu een aantal exemplaren van het jaarverslag 2017 van BibliotheekHeusden.Wilt u
ervoorzorgen dat deze bij de juiste personen terecht komt.
Per mail ontvangtu het jaarverslag nog digitaal.

Mocht u meergedrukteexemplaren willen ontvangen, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijkegroeten,

._J
MarianneJanssen
BibliotheekHeusden
m.janssen@bibliotheekheusden.nl
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Bibliotheek Heusdenheeft zich in 2017 verder ontwik-
keld tot huiskamervan de gemeente.Een belangrijke
pijler van de huiskamer is de programmeringvan
activiteiten.Een aantal succesvolleactiviteitenvan
deze programmeringzijn de DrunenseDeining, de
lezingencyclus'Dat had je gedacht' in Vlijmenen het
Praathuis.Bezoekers en deelnemersaan deze activi-
teiten zijn niet alleen actieveleden,maar ook bezoe-
kers die allange tijd de bibliotheeknietmeer hadden
bezocht.Daarmeedragen deze activiteitenbij aan de
ambitievan de bibliotheekhet ontmoetentussen de
inwonersvan de gemeente Heusdente faciliterenen
stimuleren.

De programmeringvan de Bibliotheek Heusdenis een
van de uitingenwaarmee de bibliotheekde transitie
heeft ingezet om van de traditioneleuitleenbiblio-
theek te transformerennaar een ontmoetingsplek,
een huiskamer, voor de inwonersvan de gemeente,
de maatschappelijke bibliotheek.Met onzeuitingen
proberen we onspubliekte laten wennen aan de
veranderendedefinitievan een bibliotheek. Naast
dat boeken in het middelpuntblijvenstaan,wordt
de bibliotheeksteeds meer een plek om elkaar te
ontmoetenen kennismet elkaar te delen.Metde
programmeringontwikkelenwe voor de verschillende
klantgroepenpassendeactiviteiten.We willenmen-
sen breed inspireren en bij elkaarbrengen.Zo vergro-
ten we onzemaatschappelijke waarde en verankeren
we ons stevig in de gemeente Heusden.

Naast de programmeringheeft de bibliotheekin 2017
haarcontacten en samenwerkingmet lokale partners
qemtensiveerd.

JddfvetslaCj 2017
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De programmeringvindt plaats in de drie vestigin-
genwaarbijde activiteitenen thema's in deze drie
vestigingen aansluiten bij de functie van de vestiging,
zoals Drunen:cultuur en educatie en Vlijmen:
gezondheid.

ledereeerstezaterdagvan demaandis er van 11:00
-12:00uur een vrij toegankelijkeactiviteit in de
bibliotheekDrunen.De DrunenseDeining is een ont-
spannen en inspirerende ochtend. De onderwerpen
op het gebied van literatuur,kunst, cultuurofmaat-
schappij sluiten zoveel mogelijkaanbij de actualiteit
of landelijkeactiviteitenen thema's, Hierbij hoort een
persoonlijke ontvangst met een kopje koffie of thee
en een koekje.
De eersteDrunenseDeining ging van start in de
Boekenweek,met als thema"VerbodenVruchten",Jan
Trornp,een van de schrijversvan het boek"De achter-
kantvan Nederland" ging in gesprekmetBurgemees-
ter Jan Hamming over de drugscriminaliteitin de
gemeente Heusden.

Daarnawaser twee keermuziek: Trio BACHtalohmet
muziek uit de Balkanen NoaEyl en ZonzoBasilymet
Gypsy Jazz. Quoie:overTrio Bachtaloh
"Dat was qenieten.Honqarije teruq voorons!"

In juli ging Yoin van Spijk in op dialecten in Nederland
tijdenseen interactieve lezing.

In septemberwaser aansluitingmet de Kunst bien-
nale: Bart Somers, een van de deelnemendekunste-
naars,vertelde over zijn werk als kunstenaar en zijn
reis naar MongoliemetOp een aanhanger het door
hem gemaakte stalen paard.

Oktober stond in het teken van de maand van de ge-
schiedenis,Ileen Montijn kwamvertellen over"oude
kleren" naar aanleiding van haar boek"TotOp de
draad.De vele levensvan oude kleren".

Joke van Leeuwen,(kinderboeken)schrijfster en caba-
retiere vertelde in november over haar werk. Ze ging
in Op zowelhaar romans als haarkinderboeken en
gedichten.



Decemberstond in het teken van Sinterklaas.Histori-
cus Reno Raaijmakerskwam vertellen over de traditie
Sinterklaas.

De DrunenseDeining is uitgegroeidtot een vast
begrip: er is een aantal vastebezoekersdie iedere
maand naar de Deining komen. Het aantal bezoekers
varieertvan 20 tot 62 bezoekers.

Quote van een bezoeker:"we hebbenalle eerste
zaterdagenvan 2018al geblokkeerdin onze aqenda.
We hopenweldatjulliehiermeedoorqaan,"

. (_f''d 1-1 ('1') ((--:2or!d-'
In het najaar heeft in de vestiging Vlijmeneen serie
vanmeer inhoudelijkelezingen plaatsgevonden.Het
themawas de wereld Lichaamen Gezondheid,waar-
bij aan de hand van een (recent)verschenenboek
lezingen en informatiebijeenkomstenzijn verzorqd
door externe sprekers.

De aftrapwerd gedaandoor Hugo Borstover zijn
boek "Ach,moedertje"over zijn dementerende moe-
der. Deze lezing werd georganiseerd in samenwerking
metde werkgroep Dementievriendelijkegemeente.
Deze lezing was met ruim 100 bezoekershelemaal
uitverkocht.Hugo Borstlas vooruit zijn boek,vertelde
over zijn strijd voor meer geld voor verpleeghuizen en
ging in gesprekmetde aanwezigen over deze onder-
werpen.

Andere lezingen die in deze programmeringhebben
plaatsgevonden zijn:

"Van big bang naar burn out" doorWitteHoogendijk
en Wilmade Rek.

"Odeaan de E-nummers" door Rosanne Hertzberqer,

"Melancholie van de onrust"door Joke Hermsen

"Even ontspannen,mevrouw"belevenissenvan een
gynaecoloogen "Klaar is Kees"met als themade
dood,door gynaecoloogMieke Kerkhof.

Alle lezingen zijn goedbezocht.

In het voorjaarhebben diverseKennismakershun
kennis gedeeldmet belangstellenden. Op vrijdag-
middag20 januari kwamTheo Denievertellenover
Egypte, en dan met name overmummies,piramides,
e.d. Bezoekers waren 10 kinderen en 6 volwassenen.

Patries Post vertelde op 7 februari"Jij ziet wat de
ander niet zegt" over lichaamstaal en gezichtsuit-
drukkingen.Een interactieve bijeenkomst, waarde 36
bezoekerszeerenthousiastover waren.

In januariheeftGini vanWijk een lezing gegevenover
zijn boek "Uit de as herrezen",Een reconstructievan
de verwoeste boerderijen in de TweedeWereldoorlog
in de Oostelijke Langstraat en de wederopbouwvan
dieboerderijenin de jarenvijftig en zestig van de
vorige eeuw.

In november heeft oud HeusdenaarJolandaMaurer
haar boekWayan,een roman overde bittere gevolgen
van de massamoordop communistenop godenei-
land Bali, gepresenteerd aan ongeveer30 belangstel-
lenden. De roman is een op ware feitengebaseerd
levensverhaalvan een Balineseman.



· FototentoonstellingDrunen in de jaren60
In samenwerking metHeemkundekring Onsen-
oort is deze fototentoonstellinggeorganiseerd.
De tentoonstellingtoonde zo'n 400 unieke foto's
van nieuwbouwwijken,straatbeelden,personen,
cultuur,boerderijen, overheidsgebouwen,buurt-
schappen,winkels, bedrijven en sportcomplexen,
waarvan inmiddelsookweer veel verdwenen is.
Voorveel (oud) Drunenaren herkenbarebeelden.Dit
was te merken. veel bezoekersgingen met elkaar in
gesprekover de foto's,bleven lang in de bibliotheek
en zijn meerderekeren teruggekomen. Ook op de
multitouchtafelwaren nog foto's te zienen in de vi-
trineswas een deel van de verzameling "spullen uit
de jaren zestig" van WilmaWassink tentoongesteld.

VanuitVlijmenkwam de vraagof een dergelijke
tentoonstellingookdaar kon worden georgani-
seerd. Dit staat nuop de rol voor het voorjaar van
2018.

. TentoonstellingJFK en CheGuavara
In het kader van de 100 jarigegeboortedag van
John F. Kennedyop 29 mei 2017,heeft verzamelaar
EdwardHaring, zijn verzameling overJFK tentoon-
gesteld in de bibliotheekin Drunen. Er was veel
belangstellingvoor, zelfs een paginagrootartikel in
de Telegraaf.Tevenswerd er nog meer

beeldmateriaalgetoond op demultitouchtafel.
Op 9 oktober was het 50 jaar geledendat CheGue-
varawerd gedood.EdwardHaring heeft in septem-
ber/oktoberzijn verzameling hiervan laten zien in
de bibliotheekin Drunen.

Orrtmoetirigen
. Voor- en vroegschoolseeducatie (VVE)
Op 24mei was in bibliotheekVlijmende afsluitende
bijeenkomstvanVVE. De deelnemersvan o.a. VVE
thuis kregen een certificaat uitgereiktdoor wet-
houderWimvan Engeland.Er waren 50 kinderenen
ouders bij aanwezig.

. Praathuis
Tijdens de afsluitendebijeenkomstvan VVE is het
idee ontstaan te startenmet het Praathuis. In het
Praathuiskunnen mensenvan diverseculturen
elkaar ontmoetenen met elkaarvan gedachten
wisselenover diverseonderwerpen.

Op vrijdag27 oktober is het eerste Praathuisgeor-
ganiseerd.Tijdens deze bijeenkomstis o.a. qem-
ventariseerdwaarovermen graagwil praten. De 12

aanwezigenwillen graagpraten over o.a. verkeer,
voedingsmiddelen uit de diverseculturen,een
taalbevorderingsspel zoals Tik takboemmet elkaar
spelen.Dit heeft geresulteerd in het volgende Praat-
huis op vrijdag26 januari 2018metals themaVeilig
VerkeerNederland.

· Voorleeslunch
Op 6 oktober is er deelgenomen aan de landelijke
voorleeslunchvoor ouderen.SammieSchouten,
de Heusdensevoorleeskampioenvan 2017, heeft
tijdensdeze voorleeslunchvoorgelezenaan 23
ouderen.De kinderen van haar klas (zt leerlinqen)
van basisschoolAthena waren ook aanwezig.Na
het voorlezengingen oud en jongmet elkaar in
gesprek.Jong en oud met elkaar in gesprekwas ook
het themavan de voorleeslunch van dit jaar. Na een
voorzichtig begin werden er enthousiast ervaringen



uitgewisseld. De leerlingenwaren zo enthousiast
dat ze de ouderen hebben uitgenodigdom naar de
schoolte komen.

· Koffieleute
ledereeerstevrijdagochtendvan de maandis er in
samenwerking metStichtingOntmoetenKoffieleu-
te in de bibliotheekDrunen.Op een laagdrempelige
manierkunnenmensen elkaar ontmoetenonder
het genot van een lekker kopje koffie. lederemaand
zijn er tussen de 20 a 25 bezoekers.
In Heusdenen Vlijmen is er in de wintermaanden
Koffieleute op respectievelijk vrijdagmiddagen
zaterdagochtend.De bezoekersaantallenliggen hier
tussen de 5 a 10 bezoekers.
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· Samenlezen
Om de velekinderendie in de vestiging in Oud-
Heusdenveel tijd doorbrengen een activiteit te
bieden is er gestartmet "Samen lezen".ledere
woensdagmiddag lezenkinderenvan 8 jaar en ou-
der elkaar voor en gaan daarna samen aan de slag
om iets te knutselenin het kader van het themavan
die week.

. Spel en Boek
lederewoensdagmiddag van 14:00-16:00uur is er
in samenwerking metContourdeTwern in iedere
vestiging Spel en Boek. Kinderen tot 8 jaar en hun
ouder(s)kunnendeelnemen aan deze aan deze
activiteit. Spel en Boek is spelletjes doen,voorlezen,
knutselen en zingen onder begeleiding van vrijwilli-
gers. Dit wordt iedere weekdrukbezocht.De ouders
lenen na afloop vaaknogmaterialenvan debiblio-
theek voor hun kinderen.

Saruenwerk ing
Naastonzeeigen programmeringwerkt Bibliotheek
Heusdensamenmet partnersbinnende gemeente
en bieden we ruimte voor bijeenkomstenvan die
organisaties,zoalso.a.:

Op 15maartwaren de bibliotheekvestigingenDrunen
en Vlijmenweer ingerichtals stembureauvoor de
landelijkeverkiezingen.

Namensde Heemkundekring heeftAd van Liempt
een korte cursus gegevenover hoe je onderzoekkan
doenmethet kadaster.

OpmaatStudiebegeleiding heeft een bijeenkomst
georganiseerdwaarbijze uitleg gaven overhet pro-
gramma dat ze aanbieden in de bibliotheek.Er waren
negenbezoekers.

Modus heeft in samenwerking met de politie een
lezing gehouden overbabbeltrucs bij ouderen. Hier
kwamen zeven mensen op af.



Activiteiten
op locatie
Bibliotheek Heusdenneemt ook deel aan activiteiten
die worden georganiseerddoor andere samenwer-
kingspartnersen op een andere locatie plaatsvinden.
In 2017is er deelgenomen aan:

DlOmenDoen HCL:sclen OdC)

De DDH-dag(2 april ) wasdit jaar iets anders dan
voorgaande jaren. De gemeente Heusdenmethaar
elf kernen bestond 20 jaar, Daaromwerdbesloten om
alle 11 kernen er bij te betrekken.ledere kern verzorg-
de eenprogrammadie dag.Tussen/langsde kernen
reden bussen zodat mensen in alle kernen naar keuze
konden gaan kijken. Debibliotheekwas gevraagdzich
aan te sluitenbij de kern Drunen. Medewerkersvan
de bibliotheekhebben voorgelezenuit grotepren-
tenboeken en een workshop boekenleggersmaken
verzorgd,waarveel belangstellingvoor was.

Demedewerkers van de bibliotheekhebben peuters
voorgelezen,ze konden een "Kikker" vlag of een boe-
kenlegger maken.

(1 l:larvcrsl(lJ 2017

VVeleidkindelfC'cstOudheusden
Het is belangrijkdat de bibliotheekaanwezig is,
ondanks dat het niet heel druk bezochtwerd.
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Debibliotheekheeft ook dit jaarweer meegedaan
aan de Cultoer georganiseerddoor TrefpuntHeusden.
Aan hetbegin van elk schooljaarontmoetenalle ba-
sisschoolkinderenuit Heusden in een vliegende vaart,
een grootdeel van dekunst-en cultuuraanbieders.

Dit jaarwerd er voor het eerst een Heusdenseuit-
markt georganiseerdop het terrein van de
Marienkroon.De bibliotheekwashier uiteraardbij
aanwezig om haar programmate presenteren.Ook is
er voorgelezenaan de jongstekinderen.

Voorde jeugdvan 0-12 jaar wordt gebruikgemaakt
van een doorlopende leerlijn,dit begintmet Boekstart
voor baby's,vervolgensBoekstart in de kinderopvangl
Voortouwen eindigtmet de RodeDraad/Cultuuredu-
catie.

Net als in voorgaande jarenwordt Boekstart aange-
boden in samenwerking met de gemeente Heusden
en de consulatiebureaus. In 2017zijn er 269 baby's
ingeschrevenalslid van de bibliotheek.Ze ontvangen
dan ookhet Boekstartkoffertje,met daarin tweeboek-
jes en informatieover voorlezen.

l1Ci

In Drunen komt De Rups iederemaandnaar de bi-
bliotheekom de peuters voor te lezen in eenboekrijke
omgeving.

In Heusdenkomen Pidiplokwok en de Bengelenbak
regelmatigop bezoekin de bibliotheek.Ze worden
voorgelezenen nemen boekenmee.

Er zijn 24 themacollecties samengesteldop verzoek
van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Op 25 januari washet Nationalevoorleesontbijtin
de vestigingOudheusden.Er werd voorgelezenaan
ongeveer22 peuters van de Bengelenbaken Pidiplok-
wok. Ze werden voorgelezendoor o.a.wethouderHan-
ne van Aart, Bakkertje Deeg en wijkagentJeroen.



Tijdens de voorleesdagenzijn nog 13 peuterspeelza-
len en kinderdagverblijvenop bezoekgeweest in de
bibliotheekom het prentenboek"De kleine Walvis" te
beleven.

bZi Sis ondetWljS
Alle basisscholenmaken gebruikvan "Boekjeopen",
leesbevorderings/cultuureducatieaanbod voor de
basisschool.Leesbevorderingstaat centraal in de Rode
Draadkisten, hiervan zijn er in 2017 door 14 basisscho-
len in totaal44 geleend,de leerkrachten gaan hier
zelf mee aan de slag in de groep.

Het cultuureducatieaanbod bestaat uit lessendie
worden gegevenin de groep door een educatiemede-
werker van de bibliotheek.Er zijn 63 literatuureduca-
tielessen gegeven,aangevuld metnog 9 filosofieles-
sen bij de groepen 5,6 en 7 van de Bolster.De lessen
zijn allemaal zeer positiefontvangen door de leer-
lingenen leerkrachten.lnschooljaar 2017/2018 is het
aanbod uitgebreidmetnieuwelessen en makenalle
scholengebruikvan de aangebodenproducten.Een
onderdeel vanhet programmais het schrijversbezoek
voor de groepen 7. De leerlingenin Drunen hebben
kennis gemaakt metWijnandStomp,in Heusden
kwamTais Teng en in VlijmenwasJacquesVriens
aanwezig. Er worden 37331eerlingenbereiktmethet
programma"Boekjeopen"

Na j 1(11,,)1(:' voorleeswed51ni6
De Nationale voorleeswedstrijdis een spannende
leesbevorderingscampagnevoor leerlingenin groep
7 en 8. Elk jaar organiseertBibliotheek Heusdenin
samenwerking metbasisscholende Nationale Voor-
leeswedstrijd. Op vrijdag10 februariheeftde lokale
finale van de Voorleeswedstrijd plaatsgevonden. Dit
jaar streden 11 voorleeskampioenen om de Heusdense
titel.Sammie Schoutenvan basisschoolAthenamocht
zich een jaar lang HeusdensVoorleeskampioen2017
noemen. Sammie is nog twee rondes verder gekomen.
Ze eindigde uiteindelijk als tweede bij de Brabantse
finale.

DeVoorleeswedstrijd vond ook dit jaarweer plaats in
de VoorsteVenne.De presentatieen pauzeact waren
in handen van Jeugdtheater 'Van niks en van alles'.
Voorlezers,juryleden,publiek(rond de 250 toeschou-
wers)en organisatiehebben een hele leuke avond
gehad.

In de groepen 5 t1m 8 van de JohannesPaulusschool
heeft de mediacoach de les Digiwijsmet Donald Duck
gegeven.De groepen leren algemeneweetjes over
mediawijsheidaan de handvanhet bijbehorende
stripboek.
Overig basisschoolnieuws
. Er zijn 58 themacollecties samengesteld op verzoek
van de scholen.

. Op diverse scholen is in 22 groepen voorgelezenin
het kader van Voor-en Vroegschoolseeducatie. Een
combinatievan de groepen 1/2met de kinderop-
vang.

.. -. ( ': (_C;l
In 2017 zijn de bibliotheekcatalogivan bibliotheek
Heusdenen van het D'Oultremontcollegesamen-
gevoegd.Alle leerlingenhebben hierdoorop school
inzage in de collectiesvan de drievestigingenvan
bibliotheekHeusden.Ook het landelijkeaanbod van
de e-bookszijn onderdeel van deze samenvoeging.
Alle leerlingenzijn lid van de Bibliotheek Heusdenen
kunnenhier gebruikvanmaken.



Educatie
volwassenen
DlgicCl.ff· mct 1 l:'gclmatig een thema-ochtend
Op 18 april is in Drunen het Diqicafe gestart. Dit is een
vervanging van het tabletcafedat 1X per tweeweken
in afwisse1endDrunen en V1ijmenp1aatsvond.Tijdens
hetweke1ijkseDiqicafekunnenmensen terechtmet
a11er1eivragen op digitaa1gebied.Dit kan zijn over
tab1et,smartphone, computergebruikof overhet
1enen van de E-books van de bib1iotheek.Ook kunnen
digibetende on1ine cursus K1ik & Tik vo1gen. Zewor-
den bege1eiddoor de medewerkers van het Diqicafe.
In totaa1 hebben in 201710mensen de cursus Klik &
Tik afgerond. Gemidde1daanta1 bezoekersvan het
diqicafe: 10 per week.
Rege1matig worden er tijdenshet diqicafe themabij-
eenkomsten georganiseerd,zoa1s "lk ga op vakantie
en neemmee",over 105 11, wachtwoordenenWhats
App (35 be1angstellenden).De themabijeenkomsten
en het diqicafe voorzien in een behoefte.

In het voorjaaren najaarzijn er in samenwerking met
5eniorweb diverse tab1et1essen georganiseerd.Hierbij
ging het om iPadvoor beginners, iPadvoor gevor-
derden en Androidtab1etsvoor beginners. Er hebben
in totaa1 37 cursisten dee1genomenaan de diverse
cursussen.

Er zijn 31 cursisten bege1eidin het 1eren omgaan met
DigiD en informatievan de overheid.Ook is hierbij
aandacht voor hetgebruikvan de website van de
gemeente Heusden.Een medewerker van het K1ant
ContactCentrumvan de gemeente Heusdengeeft
hierover uit1eg.

In samenwerkingmethet ROC KoningWillem 1colle-

ge uit 's-Hertogenboschis er iedereweek op dinsdag
en woensdaghet 1eerpunt Drunen in bib1iotheek
Drunen. Niet-inburgeringsp1ichtige of a1 ingeburgde
inwoners van de gemeente Heusdenkunnenhier te-
recht voor 0.a.1ezen en schrijven,het invu11envan for-
mu1ieren,mailtjesen brieven schrijven,beterspellen,
rekenen en Neder1andsvoor andersta1igen.Cursisten
van diversenationaliteitenworden bege1eid door do-
centen van het ROC.Acht tot tien 1eer1ingenper keer
vo1gen 10 ofmaximaa120 1essen.

Taalnetwerk Heus de n

BijeenHeusden,ROC koningWillem 1co11ege en
bib1iotheekHeusdenhebben diversebesprekingen
gevoerdom te komen tot een gezamen1ijkaanbod
op het gebiedbasisvaardigheden (laagge1etterdheid,
v1uchte1ingen,digibetene.d.) Dit heeft uiteinde-
1ijk geresu1teerdin de opstartvanhetTaa1netwerk
Heusden,waarinnaast genoemdepartijenook de
GemeenteHeusdenen 5ca1ascho1enparticiperen.De
bibliotheekHeusdenbiedt in dit aanbod haar cur-
sussen met 5eniorweb aan,maarook de cursussen
DigiD en de onlinecomputercursussen Klik & Tik van
Oefenen.nl.Tevens kunnende drie bib1iotheekgebou-
wen onderdee1 zijn van het (digi) taa1 aanbod aan
inwoners van de gemeente Heusden.



Diqitalebibliotheek

Overio,
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De bibliotheekwordt steeds vakergehuurddoor
derden.Sprekers, groepen en vergaderingen die in het
verlengde liggen van de doelstellingenvan de biblio-
theek, gebruiken de bibliotheekals locatie voor hun
activiteiten.

Vluchtelingenwerkheefttwee keerhet Participatie-
verklaringstraject(4 bijeenkomsten) gehouden voor
vluchtelingendie het voorgaande jaar naar Neder-
land zijn gekomen.Dit wordt samenmet Veilig Ver-
keer Nederland georganiseerd.Daarnaastgebruikt
Vluchtelingenwerkde bibliotheekvoor hunTaalcoach
bijeenkomsten.

'( /

DeVrije School Tilburg (VVOT)heefteen informatie-
avondgeorganiseerd voor qemteresseerdeouders en
leerlingen.

PVDAHeusdenorganiseerde een thema-avondover
Europa.
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BIJEEN·

. Wekelijks:
SpeelotheekDrunen,SpeelotheekVlijmen
(tot oktober 2017),
ROC KoningWillem I college:Taalpunt Drunen

· Maandelijks:
Stichting Ontmoeten met Koffieleute

· Opafspraak:
VVEThuis projecten,incl. de jaarafsluiting.

Op 31 december2017 waren 15medewerkersin dienst
bij Bibliotheek Heusden.Er zijn twee medewerkers
met een nulurencontract.

In 2017zijn twee medewerkersin dienst getreden en
twee medewerkersuit dienst gegaan.

Per 31 december2017 waren 33 vrijwilligersactiefvoor
bibliotheekHeusden.ln de frontofficezijn 23 vrijwil-
ligers, voor de educatie achtvrijwilligersen voor de
Boekendienstaan huis zijn twee vrijwilligersactief.ln
2017zijn er vier nieuwe vrijwilligersbijgekomen, twee
voor de frontofficeen twee voor de educatie.Drie
vrijwilligershebbenopgezegd,omdatze een baan
hebben gevonden.

Op donderdag 22 juni is in het oude gemeentehuis
van Drunen het Convenantvan de Vrijwilligersacade-
mie ondertekent door o.a. de Bibliotheek Heusden.Di-
verse instellingenhebben de intentieaangegevenom
minimaaltwee keerper jaareen bijeenkomstlscho-
ling te organiserendie ook openstaat voorvrijwilli-
gers van andereorganisatiesin de gemeenteHeus-
den.De vrijwilligersvan bibliotheekHeusdenkunnen

ooknaar bijeenkomsten van andereorganisaties.Op
woensdag25 oktober wasde eerstebijeenkomst ge-
organiseerddoor de bibliotheek: "Een kijkjeachter de
schermenvan de bieb". Erwerd aan de 8 aanwezigen
verteld overwat de bibliotheeknog meer doet dan de
uitleenvan boeken,zoals projecten voor scholen,hoe
gaat de boekenaanschafin zijn werk,etc.

In maarthebben twee MBO leerlingen van de stu-
die Bedrijfskundemanagement, economie& recht,
meegelopenbij de diversewerkzaamhedenin de
bibliotheek.

In april heeft een leerlinge van de SG de Overlaatuit
Waalwijk enkeledagenstagegelopen in de drie vesti-
gingen van de bibliotheek.
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2016 2017

Aantal inwoners 43541 43773

Leden 9588 8982

Uitleningenen verleningen 361366 346065

Bezoekers 160288 155037

Bezoekers website 51268 44924

Collectie 77509 75414

Jeugd Volwassenen

2016 2017 2016 2017

Drunen 2135 1926 1871 1867

Heusden 587 500 394 381

Vlijmen 2009 1848 1440 1407

D'Oultremont 1152 1053

Totaal 5883 5327 3705 3655

2016 2017

Drunen 162069 158070

Heusden 40500 37474

Vlijmen 153537 145488

Vliedberg 3450 2904

Projecten 1810 2129

E-books 7200 7091

Totaal 368566 353156

t t r:
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2016 2017

Drunen 80968 76565

Heusden 17688 25480

Vlijmen 61632 52992

Totaal 160288 155037

2016 2017

Drunen 31624 30837

Heusden 13363 13234

Vlijmen 26622 25438

Vliedberg 1944 1910

Projecten 3954 3995

Totaal 77509 75414

2016 2017

E-book accounts 927 1084

E-book uitleningen 7200 7091

Vakantiebieb 107 58

GebruikersbibliotheekApp 156 545

Facebook 2016 2017

Geplaatsteberichten 623 337

Volgers 318 385

Aantal berichten gezien 347880 215943

Twitter 2016 2017

Geplaatsteberichten 643 271

Volgers 509 536

Aantal berichten gezien 147838 11917
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1. ALGEMEEN 

1.1 	BESTUURSVERSLAG OVER 2017 

Voor het verslag van het bestuur verwijzen wij u naar het afzonderlijk uitgebrachte jaarverslag. 

1.2 BEDRIJFSGEGEVENS 

Stichting Openbare Bibliotheek Heusden is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41.09.92.69. 
De statutaire zetel van de stichting is Oudheusden. De stichting houdt kantoor aan de Kasteellaan 36, 5156 CJ 
Oudheusden. Het postadres is Rooseveltstraat 32, 5151 CR Drunen. 

1.3 ACTIVITEITEN 

De doelstelling van de Stichting Openbare Bibliotheek Heusen bestaat uit de instandhouding van een openbare 
bibliotheek voorziening in Heusden, Drunen en Vlijmen. 

1.4 BESTUUR 

Het bestuur bestaat gedurende het boekjaar 2017 uit de volgende eden: 

De heer A.J. de Graaff 
Mevrouw N.A.M.M. Hermans 
De heer B.G.A. Bertens 
De heer J.M.P. Tromp 
Mevrouw C.D.M. Geldermans 

(voorzitter) 
(secretaris) 
(penningmeester) 
(lid) 
(lid) 

Mevrouw D.C.M. Geldermans is in 2018 afgetreden en per 1 april 2018 opgevolgd door de heer R.C.J. Galle. 

1.5 DIRECTIE 

Het bestuur heeft de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken gedelegeerd aan een directeur. Per balansdatum 
werd de directie gevoerd door mevrouw E. Eyl. Met ingang van 16 mei 2018 is de heer S.A. Versteeg als directeur 
van de stichting benoemd. 

- 3 - 



2 	RESULTAAT 

2.1 	Vergelijkend overzicht 

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 11.412 tegenover € 4.515 over 2016. De resultaten over beide Jaren 

kunnen als volgt worden samengevat: 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 Verschil 2017 

Verschil 

realisatie- 
begroting 2017 

Baten 

Contributies 	 116.120 106.000 113.508 2.612 10.120 

Leengelden 	 3.222 4.500 3.479 -257 -1.278 

Telaatgelden 	 18.221 17.000 16.145 2.076 1.221 

Overige inkomsten gebruikers 	3.630 3.500 3.331 299 130 

Subsidiebaten 	 897.859 897.771 935.921 -38.062 88 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten en/of diensten 	 536 3.500 2.096 -1.560 -2.964 
Overige baten 	 14.918 25.300 22.997 -8.079 -10.382 

Bruto-omzetresultaat 	 1.054.506 1.057.571 1.097.477 -42.971 -3.065 

Lasten 

Personeelslasten 	 476.424 502.200 512.381 -35.957 -25.776 

Afschrijvingen materiele vaste active 	3.036 1.500 2.009 1.027 1.536 

Bestuur en organisatie 	 36.959 21.000 20.734 16.225 15.959 

Huisvesting 	 270.937 269.750 271.957 -1.020 1.187 
Media 	 145.562 151.700 138.975 6.587 -6.138 
Administratie 	 101.840 80.850 89.010 12.830 20.990 

Automatisering 	 22.516 20.500 30.204 -7.688 2.016 

Specifieke en overige lasten 	8.644 16.000 10.382 -1.738 -7.356 

Bestedingen uit bestemmingsreserves en - 
fondsen 17.310 -17,310 

Som der lasten 	 1.065.918 1.063.500 1.092.962 -27.044 2.418 

Resultaat 	 -11.412 -5.929 4.515 -15.927 -5.483 

- 4. 
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Stichting Openbare Bibl otheek Heusden 	 Balans per 31 december 2017 

1 	BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

(na verwerking van het verlies) 

31 december 2017 31 december 2016 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiele vaste activa (1) 

Inrichting/ inventaris 14.587 5.702 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen (2) 

Omzetbelasting 23.226 27.456 

Overige vorderingen en overlopende activa 7.988 10.285 

31.214 37.741 

Liquide middelen (3) 

Rabobank 494.553 539.740 

Kas 191 191 

494.744 539.931 

540.545 	 583.374 



Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 	 Balans per 31 december 2017 

PASSIVA 

31 december 2017 31 december 2016 

RESERVES EN FONDSEN (4) 

Algemene reserve 63.917 87.594 

Bestemmingsreserves 324.490 324.490 

388.407 412.084 

KORTLOPENDE SCHULDEN (5) 

Schulden aan kredietinstellingen 1.726 2.323 

Crediteuren 33.560 54.835 
Loonheffing 12.175 11.409 

Pensioenen 1.185 5.059 
Overige schulden en overlopende passive 103.492 97.664 

152.138 171.290 

540.545 	 583.374 

- 7 - 	 Behoort bij jaarverslaggeving d.d. 29-06-2018 



Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 	 VVinst-en-verliesrekening over 2017 

2 	WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 

Baten 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

Contributies (6) 116.120 106.000 113.508 

Leengelden (7) 3.222 4.500 3.479 

Telaatgelden (8) 18.221 17.000 16.145 

Overige inkomsten gebruikers (9) 3.630 3.500 3.331 

Subsidiebaten (10) 897.859 897.771 935.921 

Som van de geworven baten 1.039.052 1.028.771 1.072.384 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of 
diensten (11) 536 3.500 2.096 

Overige baten (12) 14.918 25.300 22.997 

Som der baten 1.054.506 1.057.571 1.097.477 

Lasten 

Kosten van beheer en administratie 

Personeeislasten (13) 476.424 502.200 512.381 

Afschrijvingen (14) 3.036 1.500 2.009 

Bestuur en organisatie (15) 36.959 21.000 20.734 

Huisvesting (16) 270.937 269.750 271.957 

Media (17) 145.562 151.700 138.975 

Administratie (18) 101.840 80.850 89.010 

Automatisering (19) 22.516 20.500 30.204 

Specifieke en overige lasten (20) 8.644 16.000 10.382 

Bestedingen uit bestemmingsreserves en -fondsen (21) - 17.310 

1.065.918 1.063.500 1.092.962 

Resultaat voor bestemming -11.412 -5.929 4.515 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsreserves -17.311 

Overige reserves -11.412 -5.929 21.826 

-11.412 -5.929 4.515 
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Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 	 Kasstroom 

3 	KASSTROOMOVERZICHT 2017 

2017 2016 

Kasstroom uit operatIonele activiteiten 

Resultaat -11.412 4.515 

Aanpassingen voor: 

Afschrijvingen 3.036 2.009 

Veranderingen in het werkkapitaal: 

Mutatie vorderingen 6.527 21.310 

Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden 

aan kredietinstellingen) -18.555 59.644 

-20.404 87.478 

Kasstroom uit operationele activiteiten -20.404 87.478 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

lnvesteringen in materiele vaste activa -11.921 -769 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Mutatie algemene reserve -23.677 -31.271 

Mutatie bestemmingsreserves -17.311 

Mutatie reserves en fondsen 11.412 -4.515 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -12.265 -53.097 

-44.590 33.612 

Samenstelling geldmiddelen 

2017 2016 

Geldmiddelen per 1 januari 539.931 506.117 

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen per 1 
januari -2.323 -2.121 

537.608 503.996 

Mutatie liquide middelen -45.187 33.814 

Mutatie kortlopende schulden aan kredietinstellingen 

(exclusief kortlopend deel van de langlopende 
schulden) 597 -202 

-44.590 33.612 

Geldmiddelen per 31 december 493.018 537.608 

- 9. 	 Behoort bij jaarverslaggeving d.d. 29-06-2018 



Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 	 Grondslagen 

4 	GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Openbare Bibliotheek Heusden, statutair gevestigd te Heusden, bestaat uit het in stand 

houden van een openbare bibliotheek voorziening in Heusden, Drunen en Vlijmen. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 640 (Organisaties zonder winststreven) van de 
Raad voor de Jaarversiaggeving. 

De waardenng van de activa en passive en de bepaling van het saldo van baten en lasten vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 
worden de active en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden sfechts opgenomen 
voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichfingen en mogelijke verliezen the hun oorsprong vinden 

voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden. 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 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 vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toefichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

Financiele instrumenten 

Under financiele instrumenten worden zowel primaire financiele instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 
financiele derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiele instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASS IVA 

Materible vaste activa 

De materiele vaste active worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Door de bibliotheek aangeschafte boeken worden niet geactiveerd, maar direct ten laste van de staat van baten en 
lasten gebracht. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs 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. 

- 10- 	 Behoort bij jaarverslaggeving d.d. 29-06-2018 



Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 	 Grondslagen 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 

waarde. 

Eigen vermogen 

Bestemmingsfondsen 

Indien een deel van het stichtingsvermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is 

gegeven dan gezien de doelstellingen van de stichting zou zijn toegestaan en deze beperking is door derden 

aangebracht, dient dit deel te worden aangemerkt als een bestemmingsfonds. 

Bestemmingsreserves 

Indien de beperking zoals bedoeld onder bestemmingsfondsen niet door derden, maar door het bestuur is 

aangebracht, dient het aldus afgezonderde deel van het stichtingsvermogen te worden aangemerkt als 

bestemmingsreserve. 

De reden voor het onderscheid tussen bestemmingsfonds en bestemmingsreserve is gelegen in het feit dat in het 

laatste geval het bestuur de beperking in de bestemming heeft aangebracht en this ook weer kan opheffen, zodat in 

wezen nog steeds sprake is van vrij besteedbaar vermogen. 

Algemene reserve 

De algemene reserve betreft het gedeelte van het stichtingsvermogen waarover de daartoe bevoegde organen 

zonder belemmering kunnen beschikken voor het doef waarvoor de stichting is opgericht. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Contributies 

De baten bestaan uit contributies, leen- en boetegelden, subsidies en avenge baten. 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rate van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs 

van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Subsidieopbrengsten worden opgenomen near rato van de mate waarin de met de subsidie samenhangende 

activiteiten zijn verricht. 

Lasten algemeen 

De personeefslasten en andere lasten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de 

kosten van werving van baten aan de beheerkosten. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen van matenele vaste active zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop 

van materiele vaste active zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZ1CHT 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit liquide middelen. Interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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5 	TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

ACTIVA  

VASTE ACTIVA 

1. Materiele vaste active 

Inrichting/ 

inventaris 

Boekwaarde per 1 januari 2017 

Aanschaffingswaarde 90.933 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -85.231 

5.702 

Mutaties 

I nvesteri ngen 11.921 

Afschrijvingen -3.036 

8.885 

Boekwaarde per 31 december 2017 
Aanschaffingswaarde 102.854 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -88.267 

Boekwaarde per 31 december 2017 14.587 

De bibliotheek heeft het bibliotheekpand in Heusden in eigendom. Dit pand is inclusief ondergrond volledig 

afgeschreven. 

De collectie wordt door de bibliotheek niet geactiveerd maar in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat 

gebracht. 

Afschrijvingspercentages 
OA 

Inrichting/ inventaris 
	

10-20 

VLOTTENDE ACTIVA 

2. Vorderingen 

Omzetbelasting 

31-12-2017 31-12-2016 

Omzetbelasting vierde kwartaal 21.844 24.456 

Omzetbelasting suppletie boekjaar 1.382 302 

Omzetbelasting suppletie oude jaren 2.698 

23.226 27.456 
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Overlopende activa 

31-12-2017 31-12-2016 

Vooruitbetaalde verzekeringspremies 4.083 5.400 

Onderhoudskosten alarm 651 

Bankrente 536 2.096 

Overige vorderingen en overlopende activa 3.369 2.138 

7.988 10.285 

3. Liquide middelen 

Rabobank Rekening-courant 1217.05.641 12.095 1.789 

Rabobank Rekening-courant 1626.15.280 8.346 3.639 

Rabobank Rekening-courant 1547.71.708 9.186 9.762 
Rabobank DoelReserveren 1017.704.023 463.380 523.368 

Rabobank Rekening-courant 1365.09.533 1.546 1.182 
Kas 191 191 

494.744 539.931 

PASS IVA 

4. RESERVES EN FONDSEN 

Algemene reserve 63.917 87.594 
Bestemmingsreserves 324.490 324.490 

388.407 412.084 

Algemene reserve 

2017 2016 

Stand per 1 januari 87.594 118.865 

Resultaatbestemming -11.412 21.826 
Stelselwijziging vooruitontvangen contributies -53.097 

Foutenherstel vooruitontvangen contributies -12.265 

Stand per 31 december 63.917 87.594 

Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2017 is geconstateerd dat de onder de kortlopende schulden opgenomen 

"Vooruitontvangen contributies" per 31 december 2016 voor een bedrag van € 12.265 te laag is verantwoord. Het 

betreft geen materiele fout, echter gegeven de veiwerkingswige in het boekjaar 2016, heeft aanpassing 
plaatsgevonden ten laste van de algemene reserves per 1 januari 2017, in overeenstemming met RJ 150.202. De 
vergelijkende cijfers 2016 zijn niet aangepast. 
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Bestemmingsreserves 

Door de bibliotheek zijn diverse bestemmingsreserves gevormd in verband met toekomstige uitgaven en 

bestedingen. Aan de reserves vindt een toevoeging of onttrekking plaats overeenkomstig de besluitvorming van het 
bestuur. 

2017 	2016 

Collectie 

Stand per 1 januari 

Mutatie 

Stand per 31 december 

30.282 	30.282 

   

30.282 	30.282 

Deze reserve is gevormd voor de verwachte extra kosten verband houdende met de actualisering van de collectie en 

de aanschaf van media voor het bereiken van specifieke doelgroepen. 

In verband met de plannen inzake de mogelijke verhuizing van de vestiging Drunen naar cultureel centrum de 
Voorste Vennen is de besteding van deze middelen uitgesteld. Nu dit niet doorgaat, worden genoemde gelden 

gebruikt voor de inhoudelijke herinrichting van de lokaties Drunen en Vlijmen. 

Groot onderhoud gebouw 

Stand per 1 januari 

Mutatie 

Stand per 31 december 

65.637 	65.637 

65.637 	65.637 

    

Het bibliotheekpand in Heusden is eigendom van de stichting. Voor de egalisatie van het groot onderhoud is een 
bedrag gereserveerd. 

Restyling Vestigingen 

Stand per 1 januari 
Onttrekking 

Stand per 31 december 

64.712 	64.944 

-232 

64.712 	64.712 

De reserves zijn gevormd in verband met de geplande toekomstige investeringen in restyling op de diverse 
vestigingen. 

Momenteel is er overleg met de gemeente om zowel Drunen als Vlijmen anders in to richten (na het niet doorgaan 
van de Voorste Venne). 

Personeel 

Stand per 1 januari 
Onttrekking 

Stand per 31 december 

136.058 	141.058 

-5.000 

136.058 	136.058 

Deze reserve is gevormd om de hogere kosten van het werkgeverschap zoals ontslagvergoedingen, scholingskosten, 
jubilea, gratificaties, verzekeringen en dergelijke op te vangen. 

In verband met de verwachte afvfoeingskosten bij toekomstige bezuiniguingen en verandering van de 

organisatiestructuur is de reserve in stand gebleven. 
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2017 	2016 

Automatisering 

Stand per 1 januari 	 27.801 	39.880 

Onttrekking 	 -12.079 

Stand per 31 december 	 27.801 	27.801 

Deze reserve is gevormd voor noodzakelijke toekomstige investeringen in automatisering, onder andere in verband 

met het up to date maken van de verschillende besturingssystemen waarmee wordt gewerkt. 

In verband met de plannen inzake de mogelijke verhuizing van de vestiging Drunen near cultureel centrum de 
Voorste Vennen is de besteding uitgesteld. Nu dit niet doorgaat, worden genoemde gelden gebruikt voor de 

inhoudelijke herinrichting van de lokaties Drunen en Vlijmen. 

5. KORTLOPENDE SCHULDEN 

Schulden aan kredietinstellingen 

31-12-2017 31-12-2016 

Gelden onderweg 1.726 2.323 

Crediteuren 

Crediteuren 33.560 54.835 
11191==•101.6.IICOMICIZIONISt 

Loonheffing 

Loonheffing december 12.175 11.409 

Pe nsioenpremies 

Pensioenen 1.185 5.059 

Overlopende passive 

Vakantiegeld 15.402 13.373 

Vakantiedagen 9.337 9.314 

Accountantskosten 11.280 13.128 

Vooruitontvangen contributies 61.624 55.106 

Huisvestingskosten 73 71 

Kantoorbenodigdheden 3.189 3.985 

Kosten werk derden 1.678 1.021 

Mediakosten 909 1.666 

103.492 97.664 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Meerjarige financiele verplichtingen 

Huur 

De Stichting Openbare Bibliotheek Heusden is gehuisvest op drie locaties, namelijk in de centra van Heusden, 

Drunen en Vlijmen. Het bibliotheekpand in Heusden aan de Kasteellaan is eigendom van de stichting. Vanaf juli 2010 

is tevens een bibliotheek gevestigd in de brede school Caleidoscoop. 

Er is een drietal huurovereenkomsten afgesloten met onbepaalde looptijden, namelijk voor het pand te Drunen met 
een jaarhuur van € 110.528 (huur voor 2018), voor het pand te Vlijmen met een jaarhuur van € 90.968 (huur voor 

2018) en voor de ruimte te Heusden met een jaarhuur van € 424 (huur voor 2018). 

Voor automatiseringsapparatuur en kopieermachines werden onderhoudscontracten afgesloten. 
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6 	TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

6. Contributies 

OVER 2017 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

Contributies 116.119 106.000 113.508 

7. Leengelden 

Boeken 992 1.200 876 

Audio 248 - 185 

DVD 1.530 3.000 1.819 

Games 127 274 

Gebruik PC en intemet 325 300 325 

3.222 4.500 3.479 

8. Telaatgelden 

Boeken 17.394 17.000 15.273 

DVD 286 369 

Games 541 503 

18.221 17.000 16.145 

9. Overige inkomsten gebruikers 

Mediavergoedingen 625 400 519 

IBL 2.181 2.000 2.000 

Verkoop materialen 807 1.100 653 

Fotokopieerapparaat 17 - 159 

3.630 3.500 3.331 

10. Subsidiebaten 

Subsidie Gemeente Heusden 897.859 897.771 931.621 

Doelsubsidies en bijdragen 4.300 

897.859 897.771 935.921 

De gemeentelijke subsidie over 2017 werd op 21 december 2016 in een beschikking vastgestetd en in 

voorschottermijnen uitbetaald. De definitieve vaststelling vindt plaats in 2018 na beoordeling van de financiele en 

inhoudelijke verslaggeving over 2017. 

11. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 

en/of diensten 

Rente bank/overige vorderingen 536 3.500 2.096 

12. Overige baten 

Huurcoltectie 501 1.300 903 

Schoolbibliotheekwerk 724 6.000 6.378 

Cultuureducatie 581 500 255 

Lezingen 1.274 1.000 544 

Cursussen 982 6.000 2.314 

Ontvangen huur speel-o-theek/overig 10.856 10.000 12.408 

Diverse opbrengsten - 500 195 

14.918 25.300 22.997 
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13. Personeelslasten 

Reatisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

Lonen en salarissen 314.170 342.500 377.870 

Sociale lasten 65.267 64.300 59.274 

Pensioenlasten 49.695 58.000 45.827 

Personeel ten laste van projecten -4.992 -4.992 

Overige personeelslasten 52.284 37.400 34.402 

476.424 502.200 512.381 

Voor de bezoldiging van de directie van de stichting kwam in 2017 een bedrag van 

stichting. 

Lonen en salarissen 

59.230 ten laste van de 

Bruto lonen 322.805 335.000 297.773 

Kosten interim-directeur 7.500 82.650 

Mutatie reservering vakantiegeld en -dagen 2.051 2.836 

324.856 342.500 383.259 

Ontvangen ziekengeiduitkeringen -10.686 -5.389 

314.170 342.500 377.870 

Societe lasten 

Premies sociale verzekeringswetten 55.755 54.300 50.352 

Ziekteverzuimverzekering 8.838 10.000 7.292 

Arbeidsongesch iktheidsverzekering 674 1.630 

65.267 64.300 59.274 

Pensioenlasten 

Pensioenverzekering personeel 49.695 58.000 45.827 

Personeel ten taste van projecten 

Personeel ten taste van projecten -4.992 -4.992 

Overige personeelslasten 
Reis- en verblijflasten 1.405 4.200 1.871 

Reiskostenvergoeding woon-werk 9.542 13.200 4.928 

Onkostenvergoedingen 2.295 1.698 

Belastingvrije uitkeringen 1.533 

Kantinelasten 5.313 2.500 1.920 

Opieidingslasten 8.123 9.000 11.658 

Wervingskosten personeel 122 3.826 

Werk derden 15.081 2.500 3.672 

Kosten arbodienst 1.866 3.000 1.305 

Andere personeelskosten 8.537 3.000 1.991 

52.284 37.400 34.402 

Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 9 personeelsfeden werkzaam, berekend op fulitimebasis (2016: 9). 

14. Afschrijvingen 

Afschrijvingen materiele vaste active 

Inrichting/ inventaris 3.036 1.500 2.009 
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Overige bedrijfslasten 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

15. Bestuur en organisa tie 

Promotie/publiciteit/voorlichting 17.244 7.500  7.025 
Contributie VOB/DOBB/VVOB 
Accountantskosten 

6.259 
7.666 0  65..05000  

5.560  

50  Overige bestuurskosten 5.790 2.000 25..6490  

36.959 21.000 20.734 

16. Huisvesting 
Huur gebouwen 198.561 195.000 197.357 
Energiegebruik (gas, water en elektra) 27.320 3,4.000 34.699 
Onderhoud gebouwen 5.262 3.000 1.018 
Belastingen gebouwen 4.446 5.400 4.597 
Verzekering gebouwen 5.887 5.500 5.395 
Schoonmaakkosten en huishoudelijke artikelen 15.501 17.000 16.075 
Beveiligingslasten 8.140 5.000 5.775 
Onderhoud inventaris 2.233 3.000 1.514 
Kleine aanschaffingen 2.713 750 4.613 
Arbo aanpassingen 350 - 
Overige huisvestingslasten 874 750 914 

270.937 269.750 271.957 

17. Media 

Boeken 69.151 60.000 59.677 
Audio 7 
Speelleermiddelen 922 1.000 889 
DVD 2.752 4.000 4.179 
Bladmuziek 56 54 
Internet en raadplegen software - 341 
Digitale media netwerk 15 - 1.634 
Inter bibliothec,air leenverkeer 1.587 2.500 2.260 
Tijdschriften en dagbladen 14.484 16.000 15.068 
Kosten AI 8.773 12.000 8.138 
Plak- en bindmaterialen - 1.000 _ 

Leenrechtvergoeding 34.670 42.000 34.745 
Bewerkingskosten media 12.985 13.000 11.452 
Overige materialen 167 200 531 

145.562 151.700 138.975 

18. Administratie 
Drukwerk en kopieermachine 6.471 2.500 7.484 
Kantoorbenodigdheden 3.643 4.000 5.248 
Porti 2.203 2.000 2.261 
Telecommunicatie 21.631 6.000 6.343 
Bankkosten 2.245 2.000 1.899 
Administratie 23.387 19.000 21.176 
Uitleenadministratie 40.253 43.000 43.134 
Aanschaf kleine kantoormachines - 500 255 
Overige administratiekosten 2.007 1.850 1.210 

101.840 80.850 89.010 

-20- 	 Behoort bij jaarverslaggeving d.d. 29-06-2018 



Stichting Openbare Bibliotheek Heusden Toelichting winst-en-verliesrekening 

19. Automatisering 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 

Systeem materialen bibliotheek automatisering 150 1.000 138 

Onderhoud en reparatie bibliotheek automatisering 6.798 12.000 20.184 

Systeem materialen kantoor automatisering 500 

Onderhoud en reparatie kantoor automatisering 435 500 431 

Connmunicatiekosten 2.720 5.000 7.089 

VVebsite 100 

Overige automatiseringskosten 12.413 1.500 2.262 

22.516 20.500 30.204 

20. Specifieke en overige lasten 

Specifieke kosten leesbevordering 1.357 4.500 1.756 

Specifieke kosten studieruimte 545 832 

Specifieke kosten Voortouw 114 2,000 24 

Specifieke kosten Cultuur-educatie 113 500 1.576 

Specifieke kosten Vmbo 31 

Specifieke kosten Rode Draad 635 3.000 60 

Specifieke kosten Servicepunten 5.040 6.000 5.135 

Overige algemene lasten 840 968 

8.644 16.000 10.382 

21. Bestedingen uit bestemmingsreserves en -fondsen 

Automatisering 12.078 

Restyling vestigingen 232 

Personeel 5.000 

17.310 
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7 	OVERZICHT WNT VERANTWOORDING 

7.1 	WNT-verantwoording 2017 Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens OMIT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op 

Stichting Openbare Bibliotheek Heusden. Het voor Stichting Openbare Bibliotheek Heusden toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (het algemene wettelijk bezoldigingsmaximum). 

7.2 	Bezoldiging topfunctionarissen 

Ia. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e  maand van de functievervulling 

E. Ey1 

• & 	 : ;:,, 	- 

BestUUrder 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1 februari — 

31 december 

Deeltijdfactor in fte 0,76 

Gewezen topfunct onaris? Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Nee 

Bitiiildlging 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 52.089 

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.141 

Subtotaal € 59.230 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 137.560 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € - 

Totale bezoldiging € 59.230 

Reden waarom de overschrijding at dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. 

Gegevens,2016 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 Niet van 

toepassing 

Deeltijdfactor 2016 in fte - 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ - 

Beloningen betaalbaar op term ijn € - 

Totale bezoIdiging 2016 E - 
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lc. Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x C 1 

:;1T , !9erens ' - 

A.J. de 

Graaff 

• - 	' estuOider 

N.A.M.M. 

Hermans 

SestUurder  

B.G.A. 

Bertens 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1 januari - 

31 december 

1 januari - 

31 december 

1 januari - 

31 december 

Bezoldiging 

Bezoldiging € 750 € 750 € 750 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsrnaximum 
E 27.150 € 18.100 € 18.100 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging € 750 € 750 € 750 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

-9PM*SAPIS'  ' 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1 januari - 

31 december 

1 januari - 

31 december 

1 januari - 

31 december 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ - € - € - 

Beloningen betaalbaar op termijn € - € - € - 

Totale bezoldiging 2016 € - € - € - 
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lc. Toezichthoudende top functionarissen (vervolg) 

bedragen x El 
J.M.P. 

Tromp 

C.D.M. 

Geldermans 

Functiegegevens " Best;Order '-Betttlifider 	' 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1 januari — 

31 december 

1 januari — 

31 december 

-.13.0iiiithoing 

Bezoldiging € 750 € - 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 18.100 € 18.100 

-I- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging € 750 € - 

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. N.v.t. 

0049#01"0I6  
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1 januari — 

31 december 

1 januari — 

31 december 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ - € - 

Beloningen betaalbaar op termijn € - € - 

Totale bezoldiging 2016 € - € - 

7.3 	Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen avenge functionarissen met een dienstbetrekking 

die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 

Opdracht 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Openbare Bibliotheek Heusden 

te Heusden beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en 

verliesrekening over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. Het 

bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. VVij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 

de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiele overzichten'. Dit vereist 

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig 

plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 

inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren 

van cijferanalyses met betrekking tot de financiele gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 

informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

I 

UH 



Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samensteiling van het vermogen van 

Stichting Openbare Bibliotheek Heusden per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640. 

Eindhoven, 29 juni 2018 

Govers Accountants / Adviseurs 

drs. W. J 	Wijs RA RC 

Assurance kenmerk: 2018BA186 
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