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Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

31 december
2021

31 december
2020

€

€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

483.458

601.015

Som der vaste activa

483.458

601.015

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

431.385
1.124.791

422.829
1.065.591

Som der vlottende activa

1.556.176

1.488.420

Totaal Activa

2.039.634

2.089.435

1.334.582

1.470.720

Voorzieningen

126.822

86.262

Kortlopende schulden

578.230

532.453

2.039.634

2.089.435

Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen

Totaal Passiva
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Staat van baten en lasten 2021
Rekening
2021
€

Herziene
begroting
2021
€

Rekening
2020
€

Baten

Bijdrage leners
Specifieke dienstverlening
Diverse baten
Subsidies

316.014
4.737
145.953
3.601.054

Totaal baten

311.500
8.100
127.300
3.605.697
4.067.758

329.257
7.349
205.322
3.480.901
4.052.597

4.022.829

Lasten
Bestuur en organisatie
Huisvesting
Personeel
Administratie
Transportkosten
Automatisering
Collectie en media
Specifieke kosten
Overige kosten

Totaal lasten

Resultaat boekjaar
voor resultaat bestemming

61.174
836.896
2.291.847
85.320
8.296
270.066
455.958
186.834
7.504

65.400
775.200
2.250.400
87.200
9.200
274.400
492.700
170.000
0
4.203.895

136.137-

2

51.763
840.561
2.221.438
89.714
8.432
246.662
537.522
182.457
0
4.124.500

71.903-

4.178.549

155.720-
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Toelichting grondslagen
Algemeen:
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. De
jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.
Vergelijkende cijfers:
De cijfers van het vorig boekjaar zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met het huidig
boekjaar mogelijk te maken.
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving:
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven" van de Raad voor
de Jaarverslaglegging en waar mogelijk met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

Grondslagen voor de verslaglegging
Algemeen:
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Algemeen:
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominiale waarde. Een actief
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan
naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige
gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de
waarde.
Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van de op de geschatte
economische gebruiksduur gebaseerde cumulatieve afschrijvingen. In het jaar van aanschaf wordt naar
tijdsgelang afgeschreven met uitzondering van de media. Het mediabezit wordt, zoals gebruikelijk in deze
branche, niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste gebracht van de lopende exploitatie.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering.
De afschrijvingspercentages bedragen:
Gebouwen en verbouwingen
: 3 1/3 - 40%
Inventaris en apparatuur
: 10 - 33 1/3%
Computers
: 33 1/3
Vervoermiddelen
: 33 1/3%
Vorderingen en overlopende activa:
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders
vermeld.
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Vrij besteedbare reserve:
Aan de vrij besteedbare reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk
onttrokken, dan wel aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserves. De vrij besteedbare reserve heeft de
functie van buffer voor onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.
Bestemmingsreserve:
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald en deze
ook weer door het bestuur kan worden opgeheven.

Grondslagen resultaat
Algemeen:
Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit wil zeggen dat de
kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, terwijl de lasten
worden opgenomen in het jaar waarin ze te voorzien zijn.
Subsidies:
Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de
stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.
Inkomsten gebruikers:
De Boetes worden verantwoord op basis van het kasstelsel. Bij ontvangst van de boete worden de baten
genomen. In verband met een verhoogd risico op oninbaarheid van boetes worden boetes niet bij het ontstaan
in het resultaat verantwoord.
Kasstroomoverzicht:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Pensioenen:
De stichting is aangesloten bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, Dit is een bedrijfstakpensioenfonds,
de pensioenregeling van het pensioenfonds Openbare Bibliotheken is een zogenaamde toegezegde
pensioenregeling.
De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet
betaalde premies wordt een verplichting opgenomen. Aangezien deze vorderingen en verplichtingen een
kortlopend karakter hebben, worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Op grond van het pensioenreglement zijn er geen andere verplichtingen jegens het bpensioenfonds dan het
storten van eventuele hogere toekomstige premies.
De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk
leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet
tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de stichting geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Bieb voor de Zaanstreek
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Bieb voor de Zaanstreek
van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.
Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Bieb voor de Zaanstreek is €
209.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor
de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen
Directie/bestuurder:
Voor het jaar 2021 was de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:

Van 1-1-2021 tot 31-12-2021 is dit mevrouw M.M. Rosier.
Bezoldiging:
 Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 124.606 inclusief
werkgeversgedeelte pensioen (€ 14.575), eindejaarsuitkering, vakantiegeld en onkostenvergoedingen
(€ 0).
Daarnaast een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 44.
 De omvang van het dienstverband is 1 fte.
Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen = € 0.
Voor het jaar 2020 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt:
Van 1-1-2020 tot 31-12-2020 is dit mevrouw M.M. Rosier.
Bezoldiging:
 Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 122.360 inclusief
werkgeversgedeelte pensioen (€ 14.217), eindejaarsuitkering, vakantiegeld en onkostenvergoedingen
(€ 0).
Daarnaast een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 44.
 De omvang van het dienstverband is 1 fte.
Saldo onverschuldigde betalingen en nog niet terug ontvangen = € 0.
Toezichthoudende topfunctionarissen
Leden Raad van Toezicht
De raad van toezicht kende in 2021 de volgende leden:
 de heer M. Spapens; functie: voorzitter (van 01-01-2021 t/m 31-12-2021); vergoeding: € 1.750,
daarnaast een gratis bibliotheekabonnement van € 44.
 de heer A. Uijl; functie: lid (van 01-01-2021 t/m 31-12-2021); vergoeding: € 1.750, daarnaast een gratis
bibliotheekabonnement van € 44.
 Mevrouw S. de Boer; functie: lid (van 01-01-2021 t/m 31-12-2021); vergoeding: € 1.750, daarnaast een
gratis bibliotheekabonnement van € 44.
De raad van toezicht kende in 2020 de volgende leden:
 de heer M. Spapens; functie: voorzitter (van 01-01-2020 t/m 31-12-2020); vergoeding: € 1.750,
daarnaast een gratis bibliotheekabonnement van € 44.
 de heer A. Uijl; functie: lid (van 01-01-2020 t/m 31-12-2020); vergoeding: € 1.750, daarnaast een gratis
bibliotheekabonnement van € 44.
 Mevrouw S. de Boer; functie: lid (van 01-01-2020 t/m 31-12-2020); vergoeding: € 1.750, daarnaast een
gratis bibliotheekabonnement van € 44.
De totale kosten over 2021 waren € 5.982.
De totale kosten over 2020 waren € 5.887.
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Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 en in
2021 een bezoldiging boven het toepasselijke drempelbedragd WNT-maximum hebben ontvangen, of
waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten
plaatsvinden. Er zijn in 2020 en in 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die
op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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