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Jaanekening 2019

2014
Balans
(na resultaatbestemming)

Activa

fulateriële vaÉe aciiva

lnrichting en in\entaris
Transport
Al.Íomatisering

Vlottende actlva

VooÍÍaden
Wv-bonnen

Kor{opende vorderingen en overlopende activa

Omzetbelasting
O\rgrige \oderingen en o\€rlopende acti\E

Kas
Rekening courant Rabobank
SpaaÍrekening Rabobank
Gelden ondeÍweg
Liquide middelen

Totaal acliYa

1.858 5.638

45.468
320.894

1.858

366.362

51.386
250.U8

5.638

330

30í.734

1.274.722

,1a.oua

'1.384.576

217

97

14.259
1.260.366

1.397. &46

1.766.066 1.582.424
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Documenl waarop onzg verklaring
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/

(m€d€) betrekking heett.

Paaal voot identiÍicatiedoeteinden: o
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Pasdva

Eigen veÍmogen

Algemene reseÍr,e

Resultaat

BedemmlngsÍeserves

Bestemmingsresefte Mediawijsheid RW
Bestemmingsreser,,e lnnoEtie LV
Bestemmingsresenè lnno\atie RW

Voorziening6n

Vooziening onderhoud localie Rijswijk
Vooziening \èn6nging inrichting locatie Rijswijk
Vooziening automatisering Bibliotheek\ooziening Rijswijk

Vooziening onderhoud locatie VoorbuÍg
Vooziening automatisering Bibliotheek\Dorziening L-V
Voorziening \,erv. lnÍichting LV

KoÍtlopende schulden en oveÍlopende pas§va

Crediteuren
Personele \erplichting
Nog te betalen
Vooruitont\angen bedragen
O\,erige

Totaal pasdva

360.749
{ 3.760

15.000

37.000

307.857
52.892

152.223
237.991

89.513
12.157

130.008
392.969

45.137
í 06.543
109.429
63.972
27.1U

142.23
126.983
79.616
10.'164

44.239
260.668

74.356
.118.381

127.159
103.307

27 -57A

360.749

107.000

663.894

450.782

Jaanekening 2019

20í82019

346.989

52.000

1.014.861

15.000
55.000
37.000

352.216

'1.766.066 1.582.421

D" K"L/
Documenl waarop onze verklaring

d.d 27 |1AARI20?0

(mede) betrekking heeft .
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Rekenino van baten en lasaen

Baten

lnkomstèn gebruikers

Specifi eke dienst\,eÍlening
Di\,eÍse baten
Subsidies
Kunstuitleen

Lasle n

Bestuur & Organisatie
Huis\esting
Personeel
Administratie
Transport
Automatisering
Collectie en media
Specifieke kosten
O\,teÍige kosten

Re$ltaat

Resultaatbe*emming
Algemene reseÍ\ë
Terugbetaling rcsultaat 2018 t.l.v. algemene resenè
Bestemmingsresene Mediawijsheid
BeslemmingsresenE lnno\iatie

411.905
156.286
18.802

3.449.744
5.080

421.825
140.265
20.550

3.244.681
14.250

405.429
í 90.548
37.936

3.380.064
9.382

aan de Vliet Jaanekening 2019

Rekening 20í9 BegÍoting 20í9 Rekening 20í8
€€€

4.041.821

78.930
'1 . 100.954
2.000.33'l

70.831
15.391

3í4.598
323.878
201.312

4.357

3.841.571

58.355
972.280

2.022.693
65.355
'14.350

224.740
356.690
116.312
10.796

4.110.581 3.8/Í1.571 3.975.467

{8.760 47.891

Rekening 20í9
15.851

-29.611

-55.000
68.760

Rèkening 20í8
52.891

-5.000

47.891

D. Koh-{
Document waarop onz6 vorklaring

dd. 27 |IAARI2020

(mede) belrekking heett.

Pahaí vgot

4.023.359

86.429
969.194

2.014.090
67.899

12.061
234.210
349.106
2U.265

8.215
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Wet norme ng topinkomens

Binnen de Bibliotheek aan de Vliet \alt de \illgende peÍsoon onder de wet noÍmering topinkomens

Be$uurder Harm Smit
Functie(s) Bestuurder
Duur dienst\ëÍband 111 - 31112
Om\€ng dienstleóand
Íin fte)

Gewezen
toofunctionaris? nee

(Fictie\É)
dienstbetrekkinq? lc

Zo niet, langer dan 6
maanden binnen 18 n.vt.
maanden we*zaam?

Bezoldiolno 20í9 EuÍo
Belonino 93.749
Bèlastbarè
onkosten\rgmoedinoen
Beloningen betaalbaar 

12.568
oD tern n

Tolaal bezoldioino í06.317
Toepasselijk WNT- 

194.OOO
mÍxtmum
Moti\,ering.indien 

n.vt.
o\€Íscnntorno: zte

Bezoldioino 20í8 Euro
Belonino 92j133
Belàstbàre
onkosten\ergoedingen
Beloningen betaalbaar p.2SO
oD teÍm[n
Totaal bezoldiqino 104.383
Toepasseliik WNT-
maximum

189.000

Moti\èdno indièn. ,:.. n-vt.
oveÍscnntotno: zte

Jaanekening 2019

D. Krb/
Document waarop onze veíklaring

d.d 27 |IAART2020

(mede) betrekking heelt.

PaÉal voot i(lenliicaliedoeteinden: l'\
De Kok Accountants en Adviseurs B l'/

Gedurende 2019 zijn geen ontslagvergoedingen betaald aan de bestuurders.

De bezoldiging van de bestuurder is verdeeld conform het convenant dat met de gemeente is gesloten

ten aanzien van het verleden van de indiÍec{e kosten.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De RvT bestaat uit de heer L.F.F. CasteleÍn (voorzitter), mevrouw E.Y. Bogerman, de heer F.A. van
Hemert, mewouw C.C. Kliphuis, mevrouw W.F. de Waardt-ten Heuvelhof en mewouw E. Reddingius-
Dommering.
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Aan de Raad van Toezicht en het bestuur van
Stichting de Bibliotheek aan de Vliet
te Voorburg

Gontroleverklaring van de onaÍhankeliike accountant

A. Verklaring over de in het jaarapport opgenomen jaarÍekening 20í9

Ons oordeel
Wij hebben de jaanekening 2019 van Stichting de Bibliotheek aan de Vliet te Voorburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit verslag op pagina 4 tot en met 20 opgenomen jaanekening 2019 van
Stichting de Bibliotheek aan de Miet in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in
overeenstemming mel de doorde stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in
de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaanekening en bepalingen bij en
krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De iaarrekening bestaat uit:
í . de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 20í9; en
3. de toelichting met een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen, waaronder de verantwoording in hel kader van de WNT.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen en de bepalingen bij en kachtens de Wet normering topinkomens (WNT),
inclusief het Controleprotocol WNT 2019. Onze verantwoordeliikheden op grond hiervan zUn beschreven
in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaanekening'. r

Wij zijn onaftankeliik van Stichting de Bibliotheek aan de Vliet zoals vereist in de Verordening inzake de
onaftankel|kheid van accruntants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Bènadrukking van de basis voor Íinanciële vèislaggeving en bépeÍking in gebruik en
veÍspreidingskring
Wii vestigen de aandacht op de grondslagen in de grondslagen voor waardering en resultaat-
bepaling van de jaarrekening waarin de basis voor Íinanciële verslaggeving uiteen is gezet. De
jaarrekening is opgesteld voor de Raad van Toezicht en de subsidieverslrekkers met als doël de
stichting in staat te stellen te voldoen aan haar rapportageverplichting. Hierdoor is de
jaanekening mogelijk niet gèschik voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is defialve
uitsluitend bestemd voor de Raad van Toezicht en subsidieverstrekkers en dient niet te worden
verspreid aan of te worden gebruik door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze
aangelegenheid.

Oe Kot Ac.ounÈnE s AdÍ*uB B.V- ls lngèschrBven l. hoi HandersÍBgEbr và. d6 XvK re Enscàed€ ondèr nummB 06o414s4.
Allè rerkuamheden gésóiod3n rclgsns d6 sedepon*de àlsèmene v@Marden a veMo*sÉover€€nkomsl le r6adplegsn op onz€ rcbslt€ !444.!El&M!.

Bornsestraat 96

7607 KT ALMELO

Telefoon 088 ' 44 88 000

www.dekok.nl

1/3



D" Kolu /
accountarts eh ddvíseurs

B. Verklaring over dè in hèt jaarrapport opgenomen anderè infomatie
Naast dejaanekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het.iaanapport andere informatie, die
bestaal uit de bijlagen (overzichten per gemeente). Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij
van mening dat de andere informatie met de jaanekening verenigbaar is en geen materiële afi^/ijkingen
bevat. Wi! hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogén of de andere inÍormatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
72O. Deze werl<zaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze conaolewerkzaamheden bij de

laanekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere iníormatie in
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in
de gÍondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de iaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezichi voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelUk voor het opstellen van de jaanekening in overeenstemming met de door
de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling van de iaanekening en in overeenstemming met de bepalingen bí en krachtens de
Wet normeÍing topinkomens (wNT). ln dit kader is het bestuur vërantwoordelijk voor een zodanige
inteme beheeIsing die het bestuur noodzakelilk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afr^/ijkingen van materieel belang als gevolg van fouten offraude.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

onze verantwoordelijkheden vooÍ de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdÍacht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkriigen voor het door ons afte geven oordeel.

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

Afivi.ikingen kunnen ontstaan als gevolg van íraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden veMacht dat deze, azonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaanekening nemen. De materialitqit beihvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantsconaole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant profes-
sionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethF
sche voorschriften, de onafrrankelijkheidseisën en het Controleprotocol WNT 2019. Onze controle
bestond onder andere uit:

. Het identiÍiceren en inschatten van de risico's dat de jaarÍekening afi^rijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uiwoeren
van conkolewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bi.l fraude is het risico dal een afi^rijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transaclies vast te leggen, het opzettelijk verkeerd vooÍstellen
van zaken oÍ het dooóreken van de inteme beheersing;

. Het verkrijgen van inzicht in de inteme beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerlzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting;

. Het evalueren van de geschiKheid van de gebruikte grondslagen voorfinanciële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de iaanekening staan;
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. Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiïeitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-inÍormatie vaststellen of er gebeuíenissen en
omstandigheden zi.in waardoor gerede twijíel zou kunnen bestiaan of de onderneming haar bedriifs-
activiteiten in continuiïeit kan voorEetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de ioelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informalie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continuiïeit niet langer kan handhaven;

. Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaanekening en de daarin opgeno-
men toelichtingen; en

. Het evalueren oÍ de jaanekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder
materiële aÍwijkingen weergeeft .

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

Wii bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafttankelijk-
heid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad van Toezicht over alle relaties en andere
zaken die redelijkerwijs onze onaftrankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee veóand
houdende maatregelen om onze onaÍhankelijkheid te waarborgen.

Almelo, 27 maafi 2O2O

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

w.g.

E.J. Post
Accountant-Administratieconsulent
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