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Informatie over de organisatie
De stichting heeft conform de stichtingsakte ten doel:

Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, welk gebied de 

gemeenten omvat waarmee de stichting een subsidieregeling onderhoudt.

Deze bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de functies die bijdragen aan de persoonlijke 

ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van de inwoners van het

verzorgingsgebied, waarvan enkele hierna worden omschreven als volgt:

-       Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;

-       Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

-       Het bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur;

-       Het organiseren van ontmoeting en debat; en

-       Het laten kennis maken met kunst en cultuur.

-        

De stichting heeft een publieke taak en heeft geen winstoogmerk. Zij vervult haar taak op basis van de 

waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit en 

beoogt zoveel mogelijk het algemeen nut.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

-       het opbouwen en beheren van schriftelijke en digitale collecties in alle bibliotheken in haar 

    werkgebied en in afstemming met andere basisbibliotheken;

-       de gebruikers in de gelegenheid te stellen deze collecties te gebruiken door het uitlenen en 

    raadplegen, door het verstrekken van informatie over deze collecties en andere informatiebronnen;

-       de gebruikers te stimuleren de collectie te gebruiken door het organiseren van educatieve en 

    culturele activiteiten in samenwerking met andere maatschappelijke, educatieve en culturele 

               organisaties.  

Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2021 als volgt:

L.C. van der Zee, voorzitter

P. Hartog

M.A.C. Dekker

Directeur/bestuurder

C.N. Trigallez
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Analyse van de financiële positie
Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de 

gegevens van de balansen van de afgelopen jaren (afgerond op honderden euro’s).

Financieringsstructuur

Mutatie 

€ % € % €

Kapitaalcomponenten

Materiële vaste activa 0 0 0 0

Vorderingen 127.500 8 129.400 9 -1.900

Liquide middelen 1.558.300 92 1.341.900 91 216.400

1.685.800 100 1.471.300 100 214.500

Vermogenscomponenten

Eigen vermogen 765.500 45 584.200 40 181.300

Voorzieningen 231.400 14 287.400 20 -56.000

Kortlopende schulden 688.900 41 599.700 41 89.200

1.685.800 100 1.471.300 100 214.500

Werkkapitaal

Het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden, het werkkapitaal, kan uit 

bovenstaande balans als volgt worden afgeleid:

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vorderingen 127.500 129.400

Liquide middelen 1.558.300 1.341.900

Totaal vlottende activa 1.685.800 1.471.300

Af: Kortlopende schulden 688.900 599.700

Werkkapitaal 996.900 871.600

De toename van het werkkapitaal bedraagt: 125.300

31-12-2021 31-12-2020
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Staat van herkomst en besteding van middelen

De toename van het werkkapitaal wordt onderstaand aan de hand van de herkomst en de besteding

van middelen nader gespecificeerd.

€ €

Herkomst van middelen

Exploitatieresultaat 181.300 56.400

Afschrijvingen 0 0

Mutaties voorzieningen -56.000 64.200

Cashflow 125.300 120.600

Totaal herkomst en besteding van middelen 125.300 120.600

Afname langlopende schulden 0 0

Totaal bestedingen 0 0

Toename werkkapitaal 125.300 120.600

2021 2020
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Algemene beschouwing

2021 was een belangrijk en complex jaar voor de Westfriese Bibliotheken. Het tweede jaar van de coronapandemie

ligt achter ons, waarin vooral crisismanagement aan de orde was. Het steeds beperken, of juist weer verruimen van

de mogelijkheden tot dienstverlening door de Covid-maatregelen met daarnaast uitval van medewerkers door ziekte

en/of quarantaine vroeg om een 'hands-on' aanpak (per vestiging) inclusief veel veerkracht van de organisatie.

Voorgenomen beleids- en daarmee bestedingskeuzes raakten grotendeels op de achtergrond en zijn

doorgeschoven'. Dit geldt ook voor het gereed komen van de CAO en het afronden van de FUWA die een driecte

impact heeft op de personele lasten (met een blijvend karakter).

Pas op 20 mei mochten de bibliotheken na een lange derde periode van verplichte sluiting weer open, in lijn met

de adviezen van de overheid en het RIVM.

Gedurende het gehele jaar is onze dienstverlening aangepast aan de mogelijkheden die er op dat moment waren.

Het korte termijnbeleid werd: 'Wat kan er nog wel, als er bijna niets meer kan'. Dit vertaalde zich in:

- Online activiteiten voor de inwoners van ons verzorgingsgebied, ouders, kinderopvang en scholen;

- De bestelbieb, leden konden - ook nu nog steeds - verrassingstassen aanvragen die worden bezorgd of 

  afgehaald. In totaal zijn 8.646 verrassingstassen samengesteld in 2021. Zo kon het lezen doorgaan.

- De klantenservice heeft veelleden ondersteund bij het downloaden van E-books;

- Online DigiFIT;

- In overleg met de veiligheidsregio zijn kleinschalige activiteiten met name op het gebied van digitale 

  ondersteuning doorgegaan;

- De overheid besloot alles op het gebied van online ondersteuning m.b.t. Covid - denk aan afspraken inplannen

  bij de GGD, de QR-codes aanvragen/downloaden etc. - neer te leggen bij de bibliotheken. Wij werden hierdoor

  verrast en moesten razendsnel onze medewerkers hierin meenemen omdat de klanten direct hulp verwachtten.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken is voortdurend in overleg gebleven met het ministerie van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap (OC&W) en andere betrokken instanties over de gefaseerde opening van bibliotheken.

De overheid heeft versneld de hulp bij digitale vragen bij de bibliotheken neergelegd. Het Informatiepunt Digitale

Overheid is in de media gepromoot door te verwijzen naar de bibliotheken voor hulp bij het coronabewijs en het

digitaal aanvragen van vaccinatie- en testafspraken bij de GGD. Het maatschappelijk belang van het IDO is in 

2022 bestendigd door de vertienvoudiging van de subsidie per inwoner (van € 0,08 in 2021 naar € 0,83 in 2022).

Bibliotheken zijn inmiddels als essentiële dienstverlening aangemerkt door de overheid.

Convenant 2022-2025

In november is het nieuwe convenant 2022-2025 ondertekend door de zes gemeenten. Voor het eerst in de 

geschiedenis van de Westfriese Bibliotheken is er een convenant gesloten voor vier jaar. Hieruit blijkt het

vertrouwen van de zes opdrachtgevers, onze gemeenten in ons verzorgingsgebied. Net zoals de prestatieafspraken

zijn gematcht in de afgelopen jaren - met uitzondering van een aantal activiteiten die geen doorgang konden vinden

door de sluiting - zijn wij zeer gemotiveerd om de prestatieafspraken, die nu vertaald zijn in het aanbodboek, te

matchen in de nieuw afgesproken convenantperiode. Om dit nog beter vorm te geven, hebben wij een nieuwe 

functie ontwikkeld waarin de programmamanager met name convenantmanager is geworden. In het convenant is

afgesproken dat vanaf 2022 investeringen worden geactiveerd en afgeschreven. De huidige bestemmingsreserves

zetten wij in voor de doelen waarvoor ze zijn opgebouwd. Dit heeft met name betrekking op de maatschappelijke

bibliotheken en de investeringen die daarbij horen, zoals een passend organisatie- salarisgebouw.

Missie en visie

Onze visie is dat inwoners de bibliotheek blijven omarmen als extra huiskamer. Een veilige en inspirerende plek in

je leven naast thuis en school of werk, waar je jezelf kunt zijn, waar je jezelf kunt (terug)vinden en waar je anderen

kunt ontmoeten, om zo je plek te blijven kunnen vinden in de maatschappij.

Onze missie is om bij te dragen aan autonomie, inclusie en participatie om gevoelens van welzijn en geluk te

vergrotein in ons verzorgingsgebied van ruim 141.119 West-Friezen. Die meer en meer onze dienstverlening 

weten te vinden. Ook door het toebedelen van de nieuwe verantwoordelijkheden van de overheid.
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Onze missie rust op vijf speerpunten: 

- Kennis en informatie 

- Educatie en ontwikkeling 

- Lezen en literatuur 

- Kunst en cultuur 

- Ontmoeting en debat 

Wij verwachten dat wij de komende convenantperiode een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn van de 

inwoners van ons werkgebied. Dit uit zich met name in participatie en zelfredzaamheid. Maar ook in ontmoeting,

kennis delen en debat. Samen met de gemeenten geven wij een passend antwoord op de vraag/de behoefte uit

de samenleving. Het IDO is daarbij een belangrijk onderdeel van ons aanbod. In 2022 zijn wij begonnen met het

invullen van de sociale kaart in ons werkgebied, zodat inwoners eenvoudiger hun weg in het sociale aanbod kunnen

vinden. Ook zijn in 2022 de eerste basisscholen gestart met De Bibliotheek op School (dBos). Dit is een 

dienstverlening waarbij dagelijks aandacht gevraagd wordt voor leesplezier en mediawijsheid op school en thuis.

Een lees- en mediaconsulent gaat de docenten begeleiden om kindere te stimuleren meer te lezen en verstandiger

om te gaan met internet, sociale media en games. De ambitie is om het aantal scholen in onze regio te

vergroten die gebruik maken van dBos. Gezien het belang van preventie van laaggeletterdheid zetten wij hier sterk

op in.

Strategische koers 

De klassieke bibliotheek blijft belangrijk. De maatschappelijke bibliotheek zien wij als een extra schil en

bedrijfsmodel naast de klassieke functie die we al hadden, met een groeiende rol en impact. Door de 

coronapandemie heeft de aanpassing van de organisatie vertraging opgelopen. Er is gestart met zogenaamde

kernteams, waarin programmamakers, vestigingsmedewerkers en vrijwilligers in de vestigingen samen eigenaar

zijn van het aanbod, dicht bij de mensen en sterk gedecentraliseerd met aandacht voor de lokale vraag. Dit is een

uitbreiding van ons aanbod en verschillende vacatures, zoals een nieuwe programmamanager, een

programmamaker volwassenprogrammering, lees- en mediaconsulenten en ondersteunende functies zullen in 2022 

worden vervuld.

Wij vewachten dat de personele kosten zullen stijgen. De begroting van een maatschappelijke bibliotheek is een 

stuk kosten intenseiver dan die van een klassieke bibliotheek. Daarnaast zien wij dat er door de huidige krapte op 

de arbeidsmarkt een loonstijging ontstaat. De financiering is gelegen in de toevoeging aan de bestemmingsreserve 

maatschappelijke bibliotheek. Door de beperkte mogelijkheden in ons activiteitenaanbod in de coronatijd zijn 

wervingen voor openstaande vacatures later in gang gezet. Ook zijn een aantal projecten doorgeschoven.

Cultuureducatie

Ondanks de beperkingen op scholen is het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3) voortvarend van start

gegaan na de zomervakantie. Voor de Westfriese Bibliotheken is een grotere rol in het project vastgelegd in

samenwerking met De Blauwe Schuit, waarbij ieder een aantal gemeenten onder zijn hoede heeft. De uitbreiding

in formatie is pas vanaf augustus ingegaan.

Toekomstperspectief

In de komende periode gaan wij bouwen aan een toekomstbestendige organisatie binnen een snel veranderende

wereld. Ten tijde van corona is gebleken dat de overheid versneld nieuwe taken bij bibliotheken neerlegt, wat

om een veekrachtige en flexibele organisatie vraagt. Met de komst van nieuwe collega's die elk hun eigen 

expertise hebben meegenomen kunnen we samen de nieuwe uitdagingen het hoofd bieden. Ons kerndoel blijft

het uitbouwen van vestigingen als verbindend centrum van de lokale samenleving. Corona heeft de noodzaak van

cohesie en samenhang in de maatschappij aangetoond. Daarnaast willen de Westfiese Bibliotheken een actieve

rol spelen in verbondenheid binnen de samenleving, in een sterk polariserende tijd. Wij hebben een zeer 

gemotiveerde organisatie met betrokken en geïnspireerde medewerkers en vrijwilligers die met veel vertrouwen de 

komende convenantperiode tegemoet treden. Het is een voorrecht om leiding te mogen geven aan de Stichting 

Westfriese Bibliotheken.

Chantal Trigallez

Directeur-Bestuurder Westfriese Bibliotheken
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren                                         15.408 29.869

Belastingen 31.793 34.355

Overige vorderingen 2.913 1.836

Overlopende activa 77.367 57.905

Projecten 0 5.459

127.481 129.424

Liquide middelen 1.558.338 1.341.893

1.685.819 1.471.317

31-dec-2031-dec-21
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PASSIVA

€ € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 105.455 83.954

Bestemmingsreserves 660.003 500.213

765.458 584.167

Voorzieningen

Overige voorzieningen 231.400 287.400

231.400 287.400

Kortlopende schulden

Crediteuren 45.972 48.503

Belastingen en premies sociale voorzieningen 70.132 71.615

Rekening-courant 132.567 132.746

Overige schulden 52.637 68.470

Overlopende passiva 255.110 238.614

Projecten 132.543 39.802

688.961 599.750

1.685.819 1.471.317

31-dec-21 31-dec-20
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Exploitatierekening over het boekjaar 2021

Boekjaar 

2021

Begroting 

2021

Boekjaar 

2020

€ € €

Baten

Opbrengsten 391.979 414.819 389.850

Specifieke dienstverlening 25.323 31.990 24.914

Diverse baten 4.598 200 4.100

Subsidies 2.538.568 2.554.632 2.512.736

Projecten 254.042 288.235 67.273

3.214.510 3.289.876 2.998.873

Lasten

Bestuurs- en organisatiekosten 62.380 73.100 56.833

Vergoeding Raad van Toezicht 4.858 5.100 4.675

Huisvestingskosten 734.057 790.067 667.723

Personeelskosten 1.464.278 1.558.756 1.475.658

Administratiekosten 42.059 43.500 34.527

Transportkosten 16.678 17.500 13.979

Automatiseringskosten 190.845 190.935 274.244

Collectie en media 275.234 319.000 265.101

Risico-inventarisatie en AVG 2.908 15.000 6.856

Onvoorzien corona 2.233 5.000 12.557

Specifieke kosten 41.327 55.500 42.455

Projecten 185.829 259.235 42.394

Nagekomen lasten vorig boekjaar 10.533 0 45.534

3.033.219 3.332.693 2.942.536

Exploitatieresultaat boekjaar 181.291 -42.817 56.337

Onttrekkingen bestemmingsreserves 135.210 167.500 91.897

Toevoeging bestemmingsreserves -295.000 -124.683 -182.000

Toevoeging respectievelijk onttrekking algemene reserve -21.501 0 33.766

Totaal -181.291 42.817 -56.337

Het exploitatieresultaat wordt als volgt bestemd:
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Kasstroomoverzicht over 2021

De liquide middelen zijn toegenomen met € 16.400. Deze toename kan met het onderstaande

kasstroomoverzicht (waarin de bedragen zijn afgerond op € 100) nader worden gespecificeerd.

€ € € €

Exploitatieresultaat 181.300 56.400

Afschrijvingen 0 0

Mutaties voorzieningen -56.000 64.200

125.300 120.600

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Mutatie vorderingen 1.900 184.500

Mutatie kortlopende schulden 89.200 -41.000

Kasstroom uit operationele activiteiten 91.100 143.500

Aflossing langlopende schuld 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 216.400 264.100

2021 2020
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Toelichting algemeen

Waarderingsgrondslagen 

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van eigen grondslagen, zoals hierna vermeld.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

-          Investeringen waarvoor subsidie wordt verkregen, worden niet geactiveerd.

-          De boekencollecties worden op nihil gewaardeerd.

-          Overige investeringen worden middels de resultaatbestemming ten laste van de 

            bestemmingsreserve gebracht.

-          Kleine inventaris aankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een 

            bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Verzekerde waarde

Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de 

verzekerde waarden, die per 31 december 2021 bedroegen:

De Goorn Obdam Opmeer Wognum Medemblik

€ € € € €

Inventaris 121.100 80.000 154.900 78.000 107.700

Collectie 179.708 133.848 272.486 51.734 174.393

Automatisering 18.000 18.000 35.000 25.000 30.000

318.808 231.848 462.386 154.734 312.093

Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Hoogkarspel Venhuizen

€ € € € €

Inventaris 70.000 152.800 185.000 369.800 30.300

Collectie 86.496 164.243 515.269 212.553 56.865

Automatisering 8.000 30.000 120.000 40.000 10.000

164.496 347.043 820.269 622.353 97.165

Overige vorderingen en overlopende activa

De overige vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend 

met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan deze 

ter vrije beschikking.
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Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming. Bestedingen ter zake worden

verwerkt in de staat van baten en lasten en middels de resultaatbestemming ten laste van de 

bestemmingsreserve gebracht. De bestemmingsreserves zijn door de Raad van Toezicht vastgesteld. 

Het doel van de bestemmingsreserve inventaris en inrichting is de dekking van de kosten van reparatie en

vervanging van inventaris en inrichting alsmede eventuele verhuizingen.

Het doel van de bestemmingsreserve automatisering is de dekking van de kosten van vervanging en

vernieuwing van automatiseringsmaterialen volgens het vervangingsschema.

Het doel van de bestemmingsreserve maatschappelijke bibliotheek is de dekking voor het kantelen van

klassieke naar maatschappelijke bibliotheek, onder andere door de inzet van kwalitatieve projectleiders.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorziening bibliotheekvernieuwing dient ter egalisatie van kosten waarbij dotaties worden 

gepleegd middels de in de begroting opgenomen dotaties, welke met de subsidiebeschikkingen zijn 

beschikt. Kosten die ten laste van de voorziening worden gebracht zijn conform de doelstelling van de 

voorziening.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De kortlopende projecten betreffen gesubsidieerde projecten, waarbij het bedrag op de balans een 

saldo is van de ontvangen baten en bestede kosten.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten

De inkomsten betreffen de over het boekjaar betrekking hebbende contributies, subsidies en overige

inkomsten.

Lasten

De kosten zijn opgenomen tegen historische uitgaafprijzen.

Overhead, regionale dienstverlening, digitale bibliotheek en collectie.

De overhead, regionale dienstverlening, digitale bibliotheek en collectie zijn procentueel verdeeld op 

basis van inwoneraantallen.

De subsidies zijn verdeeld op basis van de werkelijk ontvangen bedragen. 

Voor de verdeling zie de recapitulatie “exploitatieresultaat per locatie”.

Diversen

Voor zover niet anders vermeld, luiden de bedragen in hele euro’s.

Grondslagen van kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.
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Overige gegevens
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Westfriese Bibliotheken

De WNT is van toepassing op Stichting Westfriese Bibliotheken. Het voor Stichting Westfriese

Bibliotheken toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

1d Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2021

NAAM TOPFUNCTIONARIS

L.C. van der Zee

H. Keur-Polman

P. Hartog

M.A.C. Dekker Lid Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

97.525

13.134

98.296

201.000

98.296

C.N. Trigallez

Directeur-bestuurder

1/1-31/12

1

ja

11.577

110.659

209.000

110.659

C.N. Trigallez

Directeur-bestuurder

1/1-31/12

1

ja

86.719

FUNCTIE
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Beloningsbeleid personeel

Het personeel valt onder de CAO openbare bibliotheken.
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Controleverklaring

Bij de jaarrekening 2021 is een controleverklaring afgegeven.
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