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1.1 Vestigingen en locaties

Vestigingen  
Bibliotheek:

centrale Bibliotheek
Molenstraat 6
4811 GS Breda
telefoon: 076 529 95 00
fax: 076 529 95 02
info@bibliotheekbreda.nl

Bibliotheek haagse Beemden
Heksenakker 37
4823 JZ Breda
telefoon: 076 529 95 84

Bibliotheek teteringen
De mandt
Kriekenstraat 43
4847 HE Teteringen
telefoon: 076 529 95 71

Bibliotheek Zuid-oost
Allerheiligenweg 19
4834 TM Breda
Tel. 076 529 95 82

Bibliotheek Bavel
Deken Dr. Dirckxweg 4
4854 AB Bavel
telefoon: 076 529 95 78

Bibliotheek hoge Vught
Groenedijk 175
4826 DL Breda
telefoon: 076 529 95 83

Bibliotheek Dienstencentr.
ulvenhout
Dorpsplein 13
4851 CP Ulvenhout
telefoon: 076 529 95 80

Bibliotheek Brabantpark
Hooghout 65
4817 EA Breda
telefoon: 076 529 95 86

Bibliotheek Prinsenbeek
Schoolstraat 11
4841 XC Breda
telefoon: 076 52 99 574

Bibliotheek west
Mgr. Nolensplein 1
4812 JC Breda
telefoon: 076 52 99 585 

Vestigingen en  
leslocaties centrum  
voor de Kunsten:

Molenstraat / St.Janstraat
4811 GS Breda

the Loads
Industriekade 5
4815 HD Breda

Basisschool de Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Basisschool de Kievitsloop
’t Blok 175
4812 JJ Breda

garage Donkers
Dorpsstraat 41
4861 AB Chaam

’t Klooster
J. van Gilsplein 1
4851 CL Bavel

De Stilte 
Markendaalseweg 75A
4811 KB Breda

Basisschool de Rosmolen
De Roskam 50
4851 TE Ulvenhout 

Basischool St. maerte
Doelen 13c
4813 GP Breda

Zaal Bellevue
Dorpsstraat 27
4861 AA Chaam

‘t Kraaienest
Tweeschaar 12
4822 AT Breda

Basisschool Apollo
Straatweide 30
4841 ND Prinsenbeek

Basisschool de werft
Raaimoeren 21
4824 KA Breda

mFA De Stee
Scheperij 13
4847 EZ Teteringen

Diverse thuislocaties
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1.2 Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door  

de heer g. endedijk, 
directeur/bestuurder

1.3  Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat per 31 december 2012 uit de volgende personen:

Dhr. drs. w.P.m. Kaizer
voorzitter

Dhr. mr. J.h.m. van Oijen
lid, vice voorzitter

mevr. drs. V.D.S. van Zanten  
lid

Dhr. P.J.h.m. Vermeulen mBA 
lid

mevr. drs. A.A.m. van der Linden  
lid

De raad van toezicht heeft als taak het toezicht houden op het beleid van de  
directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het 
uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van  
toezicht zijn opgedragen of toebedeeld.

1.4  Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is opgericht op 14 november 2012 en bestaat uit de volgende 
door het personeel van de Stichting gekozen personen:

André telderman 
voorzitter

Bernadette Verberk 
vice voorzitter

Johanna nagtegaal 
secretaris

Adje Oomen 
lid

Anja weterings 
lid

Felicia van Loon 
lid

Jan Vos 
lid

Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden door de directeur/bestuurder met de 
ondernemingsraad.
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2.1 inleiding

De Bibliotheek Breda, Nieuwe veste centrum voor de kunsten en Cultuurwinkel 
Breda zijn op 1 april 2012 statutair opgegaan in Stichting Nieuwe veste, gevestigd 
te Breda. 
Samen in een nieuwe organisatie, los van de gemeente Breda.

De Stichting wil mensen, groepen en de stad Breda inspireren met creatieve  
producten. Stichting Nieuwe veste wil zich profileren als een netwerkorganisatie en 
als belangrijke culturele speler in Breda. In de statuten is de volgende doelstelling 
opgenomen:
a burgers voor deelname aan diverse cultuuruitingen interesseren en hen  

daartoe te verleiden;
b alle kinderen/jongeren in de leeftijd tot 18 jaar, meer specifiek in het Basis

onderwijs en voortgezet onderwijs te confronteren met cultuur;
c vrij verkeer van informatie bevorderen;
d podiumactiviteiten opzetten die bijdragen aan het op de kaart zetten van Breda 

als culturele stad.

Personeel
Het personeel van de beide onderdelen Nieuwe veste en Bibliotheek is per  
1 april 2012 van de gemeente Breda overgenomen door de B3 Stichting:  
‘Stichting Nieuwe veste Breda’.  
Het personeel van deze Stichting behoudt de CAO ‘CARBUWO’, die men ook als 
gemeentepersoneel had.
De B3Stichting wordt door de belastingdienst als fiscale eenheid gezien met 
Stichting Nieuwe veste, en is dus in feite een administratieve Stichting, om de  
CARBUWO voor het personeel mogelijk te maken.
De in de B3Stichting verantwoorde personeels kosten worden in rekening  
gebracht bij de Stichting Nieuwe veste.
De Stichting Nieuwe veste heeft deze kosten in de jaarrekening 2012 verantwoord 
onder ‘personeelskosten’. Deze kosten zijn per afdeling verantwoord.
volgens het ‘handboek jaarverslaggeving stichtingen en verenigingen’ zouden  
deze kosten in de jaarrekening van de Stichting Nieuwe veste moeten worden 
verantwoord als ‘overige bedrijfskosteninhuur derden’. Omdat in de begroting 2012 
deze kosten ook als personeelskosten zijn opgenomen en op deze wijze de ver
gelijking tussen begroting en rekening het eenvoudigst is, zijn de personeels kosten 
op deze wijze verantwoord. 
De ‘B3’ Stichting Nieuwe veste Breda neemt geen nieuw personeel meer in dienst 
en is derhalve een zogenaamde ‘sterfhuisconstructie’.
Het personeel dat ná 1 april 2012 in dienst is getreden van de Stichting Nieuwe 
veste is/wordt ondergebracht in de CAO’s ‘Openbare Bibliotheken’ (bibliotheek
personeel en personeel bedrijfsvoering), of ‘Kunst Educatie’ (personeel  
Centrum voor de Kunsten).
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Aantallen personeelsleden per cAO  
op 31 december 2012:

CARBUWO 221
Openbare Bibliotheken     7
Kunst Educatie   10

Opdracht van gemeente Breda tot en met 2013
Stichting Nieuwe veste heeft van het gemeente bestuur een opdracht met een 
bijbehorend budget gekregen tot eind 2013. voor de subsidieperiode 2014 tot 2018 
wordt van de stichting een nieuw beleidsplan verwacht. 

2.2 Behaalde resultaten 2012 
 (x €.1000)

Totaal van de baten  13.636
Totaal van de lasten 13.282
Saldo      354
Financiële baten en lasten 14
Resultaat vóór bestemming;       368
Bestemming  244
Resultaat ná bestemming      124

voor een toelichting op het resultaat wordt  verwezen naar de rekening van baten  
en lasten.

2.3 Begroting 2013
 (x € 1.000)

Totaal van de baten  13.810
Totaal van de lasten  13.810
Saldo          0

De begroting 2013 is sluitend.

2.4 Belangrijke ontwikkelingen en koers

Het jaar 2012 heeft enerzijds in het teken  gestaan van het inrichten van de nieuwe 
 organisatie en het uitvoeren van de lopende opdracht. Anderzijds is hard gewerkt 
aan de toekomst. In het strategiedocument “Morgen  begint vandaag” is de koers 
voor de komende jaren uitgestippeld. Wie willen we zijn als organisatie, wat willen 
we als organisatie bereiken en hoe denken we dit te gaan realiseren. 



Bibliotheek
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen  zoals veranderend lees – en leenge
drag, digitalisering, mobiliteit en vergrijzing vragen om andere wijze van product 
 en dienstverlening. 
In 2012 is het project Bibliotheek van de  Toekomst (BvdT) gestart met als doel op de 
 veranderende omstandigheden in te spelen.   
Het gaat daarbij om: 
− de klant centraal stellen
− vraaggestuurd werken
− diensten en producten naar de omgeving van de klant brengen
− maatwerk leveren
− fysiek en digitaal integreren
− 24/7 digitale service bieden
− dialoog en cocreatie  
− als netwerk opereren

centrum voor de kunsten
Binnen het centrum voor de kunsten is in 2012 een proces in gang gezet dat in de 
periode 2013  2018 moet leiden tot het stroomlijnen en het vernieuwen van het 
aanbod. Gestart is met het uitvoeren van een klantonderzoek in de tweede helft van 
2012. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat ‘samen’ het sleutelwoord   
is voor Nieuwe veste om zich te profileren. Synergie in het aanbod is voor klanten 
een belangrijke trekker. Het klantonderzoek maakt ook duidelijk dat Nieuwe veste 
breder wordt gezien dan alleen een centrum voor de kunsten. Nieuwe veste staat in 
de beleving van de klant ook voor bibliotheek, voor ontwikkeling, voor ambachten  
leren en voor plezier. verder verwacht de klant dat lessen/cursussen inspireren  
en uitdagen. Tenslotte heeft de klant behoefte aan vrijheid en flexibiliteit. 
De bevindingen van het onderzoek zijn met de organisatie gedeeld, waarna een 
multidisciplinaire projectgroep aan de slag is gegaan om het aanbod voor het jaar 
2013  2014 meer in overeenstemming te brengen met de uitkomsten van het klant
onderzoek. 

cultuurwinkel
De cultuurwinkel vormt vanwege haar taakstelling een zelfstandig onderdeel  
binnen de organisatie van Stichting Nieuwe veste. Het jaar 2012 heeft vooral in 
het teken gestaan om de Cultuurwinkel passend te positioneren in de organisatie. 
Daarnaast is de doorlopende leerlijn nader uitgewerkt in overleg met de onderwijs   
en culturele instellingen.

i.c.t.
In 2012 is gestart met de implementatie van een E.R.P. systeem genaamd Microsoft 
Dynamics NAv. Dit systeem, geleverd door de firma Abecon, wordt gebruikt voor de 
Financiële Administratie, leerlingenadministratie, C.R.M.(relatiebeheer), Projecten
administratie en Facilitair planbord. Het betreft een geïntegreerd systeem dat alle 
onderdelen met elkaar verbind. In 2012 zijn de onderdelen Financiële Administratie, 
Leerlingenadministratie en C.R.M. in gebruik genomen. In 2013 worden de onderde
len Projectenadministratie en facilitair planbord geïmplementeerd.
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2.5 Samenwerking

In september 2012 is met drie bibliotheekorganisaties Markiezaat, vANnU en 
Zunder/Rucphen de intentie uitgesproken om de krachten te bundelen. Dat moet 
resulteren in één sterke regionale organisatie op het gebied van informatie, ken
nis, cultuur en educatie. Een organisatorische aanpassing, zoals een fusie, wordt 
daarbij niet uitgesloten. Het uitgangspunt van  de krachtenbundeling is om het 
bibliotheekwerk als basisvoorziening in WestBrabant ook voor de toekomst veilig 
te stellen en te versterken.

2.6 Risico’s en onzekerheden

1 terugloop leden bibliotheek
In 2011 werd het tariefstelsel van de bibliotheek gewijzigd. Het contributietarief 
werd verhoogd en er werd geen leengeld meer betaald. In 2011 was de opbrengst 
daardoor hoger dan in 2010.
Eind 2011 en in 2012 volgde de reactie van de abonnees. Er waren veel opzeg
gingen (1847) waardoor de opbrengsten in 2012 daalden. Ook de 'Wet van Dam' 
veroorzaakte opzeggingen. Deze wet maakte het mogelijk om de contributie 
maandelijks op te zeggen, waar dat voorheen slechts per jaar mogelijk was.
Ook de economische crisis zorgt voor uitstroom van abonnees.
Er worden diverse activiteiten ondernomen om de terugloop van abonnees tot 
staan te brengen. Zo is een callcenter ingeschakeld om mensen na te bellen die 
hun contributie niet hebben voldaan, om hen te bewegen lid te blijven. Daarnaast 
worden diverse acties ondernomen zoals terugkeeraanbiedingen.

2 tariefsverhoging door Btw 
Met ingang van 1 juli 2013 zijn cursussen beeldend, dans en theater voor volwas
senen > 21 jaar belast met 21% BTW. Naast de reguliere tariefsverhoging worden 
de tarieven met dit percentage verhoogd. Het is onzeker hoe onze cursisten op 
deze verhoging zullen reageren.

3 Bibliotheek van de toekomst
In 2013 wordt gestart met het project Bibliotheek van de Toekomst.
Dit betekent dat in de komende jaren 7 bibliotheken zullen worden gesloten  
en daarvoor in de plaats een alternatieve dienstverlening wordt aangeboden. 
Nieuwe producten en uitbreiding van bestaande producten worden ingevoerd 
zoals:
− bibliotheek op school
− bibliotheek aan huis
− bibliotheek in verzorgingstehuizen
− twee fullservice Stadsbibliotheken
− popup bibliotheek
−  stationsbibliotheek
−  gebouw Molenstraat omvormen tot een eigentijds cultureel centrum
Uitgangspunt is dat deze veranderingen uitgevoerd worden met het huidige  
personeel en met het huidige budget. Omdat de invoering wordt gefaseerd,  
zal in de eerste jaren een tekort ontstaan.
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4 Subsidiëring door gemeente
Met ingang van 2014 krijgt de bibliotheek te maken met een structurele korting 
op het subsidie van € 0,5 miljoen. In het kader van het beleidsplan 20142016 
zullen nieuwe subsidieafspraken worden gemaakt.

5 huurverhoging met ingang van 2014
Het is niet uitgesloten dat de huur van de panden die de stichting huurt van de 
gemeente Breda met ingang van 2014 substantieel wordt vehoogd. In de  
gesprekken met de gemeente over het beleidsplan en benodigd subsidiebedrag 
20142016 zal deze problematiek worden meegenomen.

2.7 Financiële positie per 31 december 2012

Op 31 december bedroeg het saldo liquide middelen ruim € 2.2 miljoen.
In de eerste week van januari 2013 werd het subsidiebedrag ad. € 10.7 miljoen van 
de gemeente Breda ontvangen. Hiermee kan aan de lopende verplichtingen 2013 
worden voldaan. 
In 2012 zijn geen leningen gesloten door de Stichting. De verwachting is dat ook in 
2013 geen leningen nodig zijn om in de financieringsbehoefte te voorzien.
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(bedragen x 1.000 euro)

Activa 31-12-2012 01-01-2012

Vaste activa

 i.  immateriële vaste activa
  1. Onderzoek en ontwikkeling 8 23

 ii.  materiële vaste activa

 1. verbouwingen     664     751

 2. Installaties       87       98 

 3. Automatisering     252     164 

 4. Muziekinstrumenten     255     259 

 5. Inventaris  1.200  1.341 

 6. vervoermiddelen       13       17 

2.471 2.630

Vlottende activa

I. voorraden       35       39 

II.  vorderingen     419     780 

III.  Overlopende activa     521     219 

Iv.  Liquide middelen  2.248 19

totaal activa 5.702 3.710 

14

3.1 Balans vóór resultaatbestemming



Aldus opgemaakt en vastgesteld  
te Breda dd. 15 april 2013

Directeurbestuurder,
Drs. G. Endedijk

Goedgekeurd door Raad van Toezicht  
dd. 22 april 2013

voorzitter,
Drs. W.P.M. Kaizer

Passiva 31-12-2012 01-01-2012

eigen vermogen 

 I. Overige reserves     450 450
 II. Exploitatiesaldo 2012*  368  

 Voorzieningen 

 I.  voorziening onderhoud gebouwen 502

Kortlopende schulden 

I. Crediteuren 388 688

II. Belastingen, premies sociale  1.905 

  verzekeringen en pensioenen

III. Overlopende passiva 2.089 1.058

Iv. Rekeningcourant gemeente 1.514

totaal passiva 5.702 3.710

* exploitatiesaldo vóór bestemming
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(bedragen x 1.000 euro)

Aldus opgemaakt en vastgesteld  
te Breda dd. 15 april 2013

Directeurbestuurder,
Drs. G. Endedijk

Goedgekeurd door Raad van Toezicht  
dd. 22 april 2013

voorzitter,
Drs. W.P.M. Kaizer

Begroting  
(nà wijziging) 

2012

werkelijk
2012

Baten

I. Baten uit levering producten en/of diensten 2.343 2.286

II.  Subsidiebaten 10.949 10.958

III.  Sponsorbijdragen 1 4

v.  Overige baten 402 388

totaal baten 13.695 13.636

Lasten

I.  Inkoopwaarde geleverde producten 1.085 1.021

II  Personeelskosten 7.894 7.959

III.  Afschrijvingen vaste activa 438 464

Iv.  Overige lasten 3.791 3.838

totale bedrijfslasten 13.208 13.282

Saldo baten en lasten 487 354

Financiële baten en lasten

I.  Rentebaten 10 14

II.  Rentelasten 497

Resultaat financiële baten en lasten -487 14

Exploitatieresultaat, vóór bestemming. 0 368

Bestemming:
Toevoeging weerstandsvermogen aan overige reserves, 
conform uitvoeringsovereenkomst

138

Toevoeging aan bestemmingsreserve WGA/WIA 66

Overheveling budget retail centrale Bibliotheek 40

Resultaat reguliere bedrijfsvoering  
ná bestemming 

   124
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3.2 Staat van baten en lasten



Goedgekeurd door Raad van Toezicht  
dd. 22 april 2013

voorzitter,
Drs. W.P.M. Kaizer
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toelichting op het resultaat ad € 124.000:
Het overschot wordt veroorzaakt door enkele grote incidentele posten en een  
groot aantal kleine posten.Hierna volgt een toelichting op de belangrijke grote 
afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012.

1 incidentele bate V € 75.000
In 2012 is van de Stichting Leengeld een restitutie ontvangen voor ten onrechte  
betaalde auteursrechten over de jaren 2012 en 2011.

Over de jaren 2008 tot en met 2010 zullen we nog een vordering instellen bij de  
Stichting Leengeld ad. € 75.000. Dit bedrag is als vordering opgenomen in de 
balans. Omdat dit bedrag onzeker is, hebben we tegelijkertijd een voorziening 
opgenomen, zodat dit geen invloed heeft op het resultaat 2012.

2 Renteresultaat V € 136.000
Doordat we de liquide middelen gunstig hebben belegd, en de activa tegen  
gunstige voorwaarden werden gefinancierd is een overschot ontstaan.
Naar verwachting is een deel van dit resultaat incidenteel.

3 minder Basis werk Plekken V € 55.000 
In 2012 zijn minder basiswerkplekken afge nomen van de gemeente dan geraamd, 
doordat enkele bibliotheek vestigingen zijn verhuisd en door efficiënter met de 
basis werkplekken om te gaan. Dit voordeel is  structureel en in de begroting 2013 
verwerkt.

4  Overige automatiseringskosten V € 26.000
De aanschaf van het ERP systeem heeft  geleid tot een overschot op kapitaallas
ten omdat pas afgeschreven wordt in het jaar na aanschaf. Dit is een incidenteel
voordeel. 

5 marketing & communicatie V € 19.000
In 2012 is minder uitgegeven aan marketing omdat nog een marketingplan moet 
worden opgesteld.
In 2013 zal het budget volledig worden benut.

6  hogere afschrijvingslasten n € 26.000
Een aantal vestigingen van de bibliotheek zal tussen 2013 en 2019 worden  
gesloten. De afschrijvingslasten van deze vestigingen zijn aangepast aan de  
economische levensduur van de activa in de betreffende vestigingen.
Dat betekent dat op het moment van sluiting van de vestigingen geen extra af
schrijvingen (frictiekosten) wegens restant boekwaarden meer plaats vinden.

7 hogere personeelslasten n € 65.000
voor een toelichting wordt verwezen naar pagina 31

8 Lagere inkomsten les- en cursusgelden, entreegelden en deelnemersbijdragen 
n € 52.000
Op pagina 29 en 30 wordt het nadelig verschil toegelicht.

9 hogere doorbelasting door gemeente Breda voor de dienstverlening n € 65.000
1e kwartaal 2012      



Exploitatieresultaat             368 

Afschrijvingen             464 

Mutaties voorzieningen             502 

Mutaties voorraden                4 
Mutaties kortlopende vorderingen  
en overlopende activa 

               9 

Mutaties kortlopende schulden en overlopende passiva          2.686 

Kasstroom uit operationele activiteiten         4.033 

Investeringen            291 

Desinvesteringen                  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten           291 

Mutatie leningen               -   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                 

        
3.742

Liquide middelen per 01012012         1.494 

Liquide middelen per 31122012          2.248 

toename geldmiddelen 2012         3.742 
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3.3 Kasstroomoverzicht 2012 
 (volgens de indirecte methode)
 (bedragen x 1.000 euro)



Jaarstukken 2012
Stichting Nieuwe Veste > 19

3.4 grondslagen voor waardering  
 en resultaatbepaling

Algemene waarderings grondslagen
Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen historische 
verkrijgingsprijs c.q. nominale waarden. Winsten worden genomen op het moment 
dat deze zijn uitgevoerd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

materiële en immateriële vaste activa
De materiële en immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings 
prijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen worden lineair 
berekend op basis van de economische levensduur. De eerste afschrijving vindt 
plaats in het jaar ná het jaar van investeren.
In verband met het sluiten van een aantal bibliotheekvestigingen in de komende 
jaren worden de geactiveerde investeringen vervroegd afgeschreven. 

Voorraden
voorraden grond en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs en zijn tot stand gekomen op basis van fifoprijzen.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht .

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de te  
verwachten kosten waarvoor deze voorzieningen zijn gevormd.

Pensioenregelingen
De Stichting heeft drie pensioenregelingen. De pensioenregelingen worden  
gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten Algemeen  
Burgerlijk Pensioenfonds, Pensioenfonds Zorg & Welzijn en Pensioenfonds  
Openbare Bibliotheken. De dekkingsgraad van de fondsen bedragen per  
ultimo 2012 respectievelijk: 96%, 101% en 112%.

grondslagen resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het  
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrond
slagen. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij  
betrekking hebben. De contributies van de bibliotheek vormen hierop een  
uitzondering omdat de baten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden 
ontvangen. voor een uitgebreide toelichting hier op wordt verwezen naar pagina 28. 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaar
rekening bekend zijn geworden. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder  
andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchings
principe en het egalisatieprincipe. Nagekomen baten en lasten uit voorgaande 
boekjaren worden toegerekend aan het verslagjaar.

Jaarstukken betreffen het kalenderjaar 2012
Hoewel de Stichting Nieuwe veste formeel is opgericht per 1 april 2012, is  
administratief afgerekend met de gemeente Breda per 1 januari 2012.
Dit betekent dat de exploitatie van het gehele jaar 2012 in deze jaarstukken  
is verantwoord. Ook de balans is opgemaakt per 1 januari 2012 en met de  
gemeente Breda verrekend.



historische 
aanschafw.

cumulatieve 
afschrijving

Boekw. per
01-01-2012

investering 
2012

Afschrijving 
2012

Boekw. per
31-12-2012

verbouwingen 1.182.961 432.356 750.605 18.175 105.094 663.686

Installaties 134.640 37.082 97.558 0 10.620 86.938

Auto matisering 291.043 127.228 163.815 150.752 62.542 252.023

Muziek
instrumenten

649.324 389.861 259.463 54.748 58.702 255.509

Inventarissen 1.591.464 250.283 1.341.175 67.598 208.371 1.200.408

vervoer middelen 30.867 13.654 17.213 0 4.410 12.803

totaal 3.880.299 1.250.464 2.629.829 291.273 449.739 2.471.367

historische 
aanschafw.

cumulatieve 
afschrijving

Boekw. per
01-01-2012

investering 
2012

Afschrijving 
2012

Boekw. per 
31-12-2012

Onderzoek en 
ontwikkeling

48.350 25.306 23.044 0 14.878 8.166

totaal 48.350 25.306 23.044 0 14.878 8.166
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ii. materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven.

Alle investeringen worden lineair afgeschreven waarbij de volgende termijnen  
worden gehanteerd:

− de termijnen die bij de overname van de activa van de gemeente werden  
gehanteerd, blijven gehandhaafd, tenzij om reden van gezond financieel  
beleid anders wordt besloten. 

− bij de investeringen in de bibliotheekfilialen, welke naar verwachting binnen 
enkele jaren zullen worden gesloten, is de vervroegde afschrijving reeds in 
2012 ingezet, zodanig dat bij sluiting van het filiaal de boekwaarde nihil is. 
De omvang van de extra investeringslast bedraagt in 2012 € 97.000.

− verbouwingen en installaties op basis van economische levensduur
− automatisering, 3, 5 en 7 jaar
− electronische muziekinstrumenten 5 jaar
− overige muziekinstrumenten op basis van economische levensduur
− inventaris 15 jaar
− vervoermiddelen 7 jaar

3.5 toelichting op de balans per  
 31 december 2012

Activa

Vaste activa

i. immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven.



Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

voorraad vvv en bioscoopbonnen 2.170 8.465

voorraad winkel afd. Beeldend 27.214 25.873

voorraad snoep en drank 5.336 4.554

totaal voorraden 34.720 38.892

Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

Debiteuren (incl.leerlingen/cursisten) 409.551 777.740

Fietsenplan 7.225 0

Betaalde waarborgsommen 1.956 1.856

totaal vorderingen 418.732 779.596
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ii. Vorderingen
Deze post is als volgt te specificeren. 

Vlottende activa

i. Voorraden
Deze post is als volgt te specificeren. 

Met het oog op de oninbaarheid van debiteuren is een voorziening gevormd.  
Deze voorziening, groot € 82.964, is conform de geldende richtlijnen in mindering 
gebracht op de vorderingen per 31122012.
€ 75.000 heeft betrekking op ten onrechte betaalde auteursrechten aan de  
Stichting Leenrecht over de jaren 2007, 2008 en 2009. vanwege de grote  
onzekerheid van deze restitutie is uit voorzichtigheid voor dit bedrag een  
voorziening getroffen.
Ca € 8.000 heeft betrekking op openstaande vorderingen op leerlingen en  
cursisten. Het merendeel van deze vorderingen heeft betrekking op het cursusjaar 
20112012. Om uiteenlopende redenen is de invorderbaarheid uiterst onzeker.



Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

Nog te ontvangen BredaPaskorting 5.798 0

Nog te ontvangen van derden 403.763 114.035

vooruitbetaalde bedragen aan derden 103.600 104.912

vooruitbetaalde abonnementen tijdschriften 7.744 0

totaal overlopende activa 520.905 218.947

Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

Kas 3.062 19.572

Rabobank 2.245.223

totaal Liquide middelen 2.248.285 19.572

Stand per
31-12-2012

Stand per
01-01-2012

Algemene reserve 450.000 450.000
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iii. Overlopende activa
Deze post is als volgt te specificeren. 

iV. Liquide middelen
Deze post is als volgt te specificeren.

Passiva

eigen vermogen

i. Overige reserve
Het verloop van de overige reserve kan als volgt worden weergegeven.

Bij de verzelfstandiging van de Stichting per 1 april 2012 is door de gemeente een 
weerstandsvermogen van € 450.000 overgedragen. Daarbij is de afspraak gemaakt 
dat hieraan gedurende 4 jaar € 137.500 per jaar wordt toegevoegd, zodat een totaal 
weerstands vermogen van € 1 miljoen wordt opgebouwd.
Met dit weerstandsvermogen kunnen onvoorziene tegenvallers worden  
opgevangen.

In de post 'Nog te ontvangen van derden' is een bedrag opgenomen van € 218.000 
als te ontvangen van de gemeente Breda voor opgebouwd vakantiegeld over de 
periode juni t/m december 2012. Tevens is hier opgenomen de van de Stichting 
Leenrecht ontvangen creditnota voor ten onrechte betaalde leengelden over 2011 
en 2012 ad. € 74.700. De vooruitbetaalde kosten ad. € 103.600 betreffen voorname
lijk over het jaar lopende posten als verzekeringen en onderhoudscontracten.



Boekwaarde per 01012012 0

Dotaties 574.604

Onttrekkingen onderhoud 2012 72.518

Boekwaarde per 31122012 502.088

Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

voorziening onderhoud gebouwen 502.088 0

Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

voordelig saldo 367.817 0

Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

Diverse crediteuren 438.224 687.886
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ii. exploitatieresultaat 2012

Het resultaat over het boekjaar 2012 bedraagt € 367.817. De toelichting op dit  
resultaat is opgenomen in hoofdstuk 3.7. In hoofdstuk 4.2 wordt een voorstel  
gedaan dit resultaat een bestemming te geven.  

Voorzieningen

Per 31 december is de volgende voorziening gevormd.

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van 
gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachte kosten over een reeks jaren. 
De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten 
laste van deze voorziening gebracht.
Indien blijkt dat in enig jaar de voorziening niet toereikend is voor het geplande 
onderhoud, zal nut en noodzaak nader beoordeeld worden en, indien nodig, het 
onderhoud gefaseerd uitgevoerd worden.

Kortlopende schulden

i. crediteuren



Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

Af te dragen omzetbelasting 2012 1.905.366 0

totaal 1.905.366 0

Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

Nog te betalen bedragen aan de gemeente Breda voor:
 rente en afschrijving diverse panden 739.893

 diverse leveringen en diensten over het 1e kwartaal 255.237

Overige nog te betalen posten 214.305 1.058.189

Opgebouwd vakantiegeld personeel 218.394

vooruitontvangen subsidies 107.980

vooruitontvangen overige bedragen 117.008

Te betalen loonkosten aan  
Stichting Nieuwe veste Breda 

435.703

totaal overlopende passiva 2.088.520 1.058.189

Per
31-12-2012

Per
01-01-2012

Rekening courant gemeente 0 1.513.806
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ii. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen
Deze post is als volgt te specificeren.

iii. Overlopende passiva
Deze post is als volgt te specificeren.

Bij de Overlopende passiva zijn geen verplichtingen opgenomen voor het tegoed aan  
vakantiedagen en de jubileumverplichtingen. Deze zijn opgenomen bij bij het onderdeel  
3.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen.

− van de gemeente Breda werden de facturen voor gebruik van diverse panden in 2012 en 
dienstverlening door het Servicebedrijf over het 1e kwartaal 2012, in 2013 ontvangen.

− De Overige nog te betalen posten ad € 214.305 betreft voornamelijk een veelvoud  
facturen welke begin 2013 over 2012 werden ontvangen.

− Het Opgebouwd vakantiegeld personeel betreft het opgebouwde vakantiegeld van  
1 juni t/m 31 december 2012.

− De vooruitontvangen subsidies betreffen de volgende over het jaar heenlopende subsidies:
1 Kunst van het lezen, Boekstart 2013 € 5.180;
2  Subsidie Cultuurfonds Dans € 16.000;
3  Subsidie Cultuurfonds combinatiefunctionaris € 45.000;
4 Subsidie Taal & Werk € 6.200;
5 Subsidie Digitale Bibliotheek € 35.600.

− De Te betalen loonkosten Stichting Nieuwe veste Breda betreffen voornamelijk de nog af te 
dragen sociale lasten en premies van het CARBUWO personeel.

iV. Rekening-courant gemeente
Deze post is als volgt te specificeren.



Per 31-12-2012

gemeente Breda
Molenstraat/St. Janstraat geen einddatum bepaald huur nog te bepalen

Bibliotheek Haagse Beemden idem idem

Bibliotheek Allerheiligenweg idem idem

Bibliotheek Ulvenhout Annevillelaan juli 2013 huur beëindigd

Bibliotheek Bavel 31122013 18.000

Bibliotheek West/Huis van de Heuvel 31072017 20.000

Bibliotheek Teteringen/De Mandt 10072017

Overige verhuurders
Bibliotheek Hoge vucht 31082013 90.000

Bibliotheek Ulvenhout/Dienstencentrum 31122014 32.000

Bibliotheek Prinsenbeek 31122017 56.000

Bibliotheek Brabantpark 05022019 39.000

’t Klooster, Bavel n.v.t. 20.000

The Loads 01012015 29.000

Ateagroep, gemeente Breda Schoonmaakdiensten
cwS Sanitaire voorzieningen
canon Copiers/printers
eBn Alarmopvolging
green choice Energie
Lyreco Kantoorbenodigdheden
nedap Onderhoud selfserviceappratuur
gemeente Breda – Basiswerkplekken

– Telefonie
– planmatig onderhoud gebouwen
– personeels en salarisadministratie
– diverse verzekeringen
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Bij de overname van de balans per 01012012 van de gemeente Breda was er sprake  
van een negatief Rekeningcourantsaldo van € 1.513.806. In de loop van het boekjaar  
is dit saldo met de gemeente afgerekend.

3.6 niet in de balans opgenomen verplichtingen

meerjarige huurovereenkomsten
Per balansdatum heeft de Stichting de volgende huurverplichtingen:

meerjarige inkoopcontracten
Per balansdatum heeft de Stichting de volgende meerjarige inkoopcontracten 
gesloten:

Vakantietegoed personeel
Het tegoed aan vakantiedagen van het personeel is per balansdatum berekend op ca € 110.000.  
Dit bedrag is gebaseerd op een tegoed van gemiddeld vijf verlof dagen per medewerker.

Jubileumverplichtingen personeel
Op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst heeft het personeel bij een dienstverband van 
25 en 40 jaar recht op een jubileumuitkering. Per balansdatum is een globale berekening gemaakt 
voor de opgebouwde rechten voor deze uit kering. Bij deze berekening is o.a. rekening gehouden met 
aantal jaren dienst verband, salarisschaal, aantal jaren tot pensioendatum en de blijfkans.
De opgebouwde verplichting wordt ingeschat op € 95.000



(bedragen x 1.000 euro)

Staat van baten en lasten Begroting 
2012

werkelijk  
2012

Resultaat 
2012

Baten 
Opbrengsten uitleningen 846 842 5

Opbrengsten les en cursusgelden 1.175 1.104 71

Entreegelden 20 23 2

Deelnemersbijdrage 302 318 17

i. Baten uit levering producten 
 en/of diensten

2.343 2.286 -57

ii.  Subsidiebaten 10.949 10.968 18

iii.  Sponsorbijdragen 1 4 3

verhuur onroerend goed 49 57 9

verhuuropbrengsten CvdK 26 34 8

vergoeding winkel / materialen 41 43 2

vergoeding consumpties 33 37 4

Diverse inkomsten 254 207 47

iV. Overige baten 402 378 -24

totaal baten 13.695 13.636 -59

Lasten

Collectie Bibliotheek 774 696 78

Huur Onderhoud Instrumenten 22 23 1

Leer en Hulpmiddelen 45 46

Activiteitenbudget 61 68 7

Huur kunstwerken 2 2

Projectkosten Cultuurwinkel 181 186 5

i.  inkoopwaarde geleverde producten 1.085 1.021 65

ii. Personeelskosten 7.894 7.959 65

iii.  Afschrijvingen vaste activa 438 464 26

iV.  Overige lasten 3.751 3.838 47

totale bedrijfslasten 13.208 13.282 -73

Saldo baten en lasten 487 354 133
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3.7 toelichting Staat van Baten van Lasten



Financiële baten en lasten
i. Rentebaten 10 14 4

ii. Rentelasten 497 497

Resultaat financiële baten en lasten -487 14 501

Resultaat vóór bestemming 0 368 368

Bestemming:
Toevoeging weerstandsvermogen aan overige 
reserves, conform uitvoeringsovereenkomst

138

Toevoeging aan bestemmingsreserve  
WGA/WIA

66

Overheveling budget retail centrale  
Bibliotheek

40

Resultaat uit reguliere  
bedrijfsvoering ná bestemming

124
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Verantwoording opbrengsten 
De opbrengsten van de bibliotheek worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn 
ontvangen.Maandelijks worden jaarcontributies ontvangen. De abonnee betaalt 
vooruit.
  
volgens de verslaggevingsregels moeten deze opbrengsten verantwoord worden 
in het jaar waarop ze betrekking hebben. De huidige verantwoordingswijze is een 
voortzetting van de wijze waarop dat onder gemeentelijke vlag ook plaatsvond.  
Een bestendige gedragslijn derhalve. Indien de verantwoording volgens de regels 
van de jaarverslaggeving zou worden gedaan, zou per 1 januari 2012 een bedrag van 
€ 315.000 als vooruit ontvangen door de gemeente Breda moeten zijn opge nomen. 
Dit bedrag zou dan door de gemeente Breda aan de Stichting moeten worden 
betaald per 1 januari 2012. Door de Stichting zou per 31 december 2012 een bedrag 
van € 275.000 als vooruit ontvangen moeten worden opgenomen. 
Hier is niet voor gekozen. 

Verklaring verloop opbrengsten 
In 2011 werd het tariefstelsel van de bibliotheek gewijzigd. Het contributietarief 
werd verhoogd en er werd geen leengeld meer betaald. In 2011 was de opbrengst 
daardoor hoger dan in 2010.

825.000

830.000

835.000

840.000

845.000

850.000

855.000

860.000

865.000

870.000

875.000

2010 2011 2012

*  in 2011 is voor € 34.000 verantwoord aan opbrengsten 2010. In deze grafiek is dit gecorrigeerd en zijn

 de opbrengsten opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.  

Opbrengsten bibliotheek 2010 2011 2012

Contributies en Abonnementen 594.155 * 669.331 * 632.953
Te laat gelden 129.055 128.741 115.777
Overige inkomsten 123.090 72.392 92.916

totaal baten 846.300 870.464 841.646

i. Baten uit levering producten en/of diensten
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Opbrengsten les- en cursusgelden 2010 2011 2012

Begroot 1.116.000 * 1.127.000 * 1.176.000  *

Werkelijk 1.080.000 1.148.000 1.103.000     

Verschil 36.000 -21.000 73.000  

1.070.000

1.080.000

1.090.000

1.100.000

1.110.000

1.120.000

1.130.000

1.140.000

1.150.000

1.160.000

2010 2011 2012

*  de tarieven zijn met 2,75% verhoogd m.i.v. schooljaar 2012/2013

Eind 2011 en in 2012 volgde de reactie van de abonnees, er waren veel opzeggingen 
(1847) waardoor de  opbrengsten in 2012 daalden. Ook de 'Wet van Dam' veroor
zaakte opzeggingen. Deze wet maakte het mogelijk om de contributie maandelijks 
op te zeggen, waar dat voorheen slechts per jaar mogelijk was.Ook de economische 
crisis zorgt voor uitstroom van abonnees.
Er worden diverse activiteiten ondernomen om de terugloop van abonnees tot 
staan te brengen. Zo is een callcenter ingeschakeld om mensen na te bellen die hun 
contributie niet hebben voldaan, om hen te bewegen lid te blijven.
Daarnaast worden diverse acties ondernomen zoals terugkeeraanbiedingen. 

De opbrengsten les en cursusgelden worden  verantwoord in het kalenderjaar waarop zij be
trekking hebben. Dit betekent dat de opbrengsten van schooljaar 20112012 voor 7/12e deel 
in 2012 worden verantwoord en de opbrengsten van schooljaar 20122013 voor 5/12e deel in 
2012 worden verantwoord.



Begroot
2012

werkelijk
2012

Entreegelden 20.000 23.000

Begroot
2012

werkelijk
2012

– Cultuurwinkel 111.000 107.000

– Projectenbureau 189.000 207.000

– Diversen 2.000 4.000

302.000 318.000

Begroot
2012

werkelijk
2012

Gemeentelijk subsidie Stichting Nieuwe veste 10.576.000

Gemeentelijk subsidie Cultuurwinkel, Breda 214.000

Rijkssubsidie combinatiefunctionarissen Stichting Nv 100.000

Rijkssubsidie combinatiefunctionarissen Cultuurwinkel, Breda 60.000

Rijkssubsidie Wijkbekijker t.b.v. Projectenbureau SNv 8.000

10.949.000 10.958.000

Verklaring verloop opbrengsten:

De opbrengsten 2012 zijn lager dan begroot: 73.000

Belangrijke oorzaken daarvoor zijn:
–  afboeking oninbare debiteuren 2007 t/m 2010 18.000

–  vormen voorziening dubieuze debiteuren 2011 en 2012 5.000

–  in 2013 zijn les en cursusgelden verantwoord over 2012  
 vanwege late facturering. Boekjaar 2012 was reeds gesloten 

19.000

–  nadeel BTW verhoging van 19% naar 21% 4.000

–  in begroting gerekend met tariefsverhoging van 3% , werkelijk 2,75% 3.000

netto minder opbrengsten 24.000
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Dit is 1,9% van het geraamde bedrag.

entreegelden
Dit betreft de entreegelden voor alle activiteiten zoals concerten, uitvoeringen, 
lezingen etc. van de gehele Stichting.

Deelnemersbijdragen
Dit betreft de inkomsten van Projectenbureau en Cultuurwinkel i.v.m. Projecten in 
en voor het Onderwijs.

ii Subsidiebaten
De subsidiebaten kunnen als volgt worden onderverdeeld:

     



Begroot
2012

werkelijk
2012

Personeelskosten 7.894.000 7.959.000

Begroot
2012

werkelijk
2012

collectie Bibliotheek 774.000 696.000

Begroot
2012

werkelijk
2012

Overige Baten 402.000 388.000

Diverse inkomsten 254.000 207.000

Over de gemeentelijke subsidie Stichting Nieuwe veste van € 10.576.000 is  
in de beschikking de volgende passage opgenomen:
Het niet voldoen aan de (verantwoordings)voorwaarden en/of niet geheel  
uitvoeren van de activiteiten kan leiden tot een lagere vaststelling van de  
verleende subsidie.
Definitieve vaststelling vindt dus plaats nà verantwoording over het  
subisidiejaar 2012.
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De onder overige baten opgenomen Diverse inkomsten ad. € 207.000 staan voor een 
groot deel in directe relatie tot de overige lasten. Het betreft voornamelijk projecten 
die over het jaar heenlopen en doorgeschoven zijn naar 2013.
Het bedrag van de diverse inkomsten is, evenals het bedrag van de overige lasten, 
lager dan begroot.

i. inkoopwaarde geleverde producten

De aanschaf van materialen ten behoeve van de collectie is binnen de begroting 
gerealiseerd. De lagere kosten worden veroorzaakt door een eenmalige restitutie 
van de Stichting Leenrecht van in de jaren 2010 en 2011 ten onrechte betaalde 
auteursrechten ad € 75.000.

ii. Personeelskosten

De totale personeelskosten (salarissen, bijkomende personeelskosten, personeel 
van derden) zijn 0,8% hoger dan begroot (de totale salarisbegroting bedraagt ruim  
7 miljoen euro). Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren zoals: 
hogere kosten projecten waar hogere opbrengsten tegenover staan, vervanging 
langdurig zieken, implementatie bedrijfsvoeringssysteem en hogere kosten voor 
organisatieontwikkeling.

iV. Overige Baten



Begroot
2012

werkelijk
2012

Afschrijving vaste activa 438.000 464.000

Begroot
2012

werkelijk
2012

Overige lasten 3.791.000 3.838.000

32

Lagere lasten werden veroorzaakt door:
− Een bedrag van € 137.500 dat, conform uitvoeringsovereenkomst, gestort is in  

de Overige Reserve van de Stichting ten behoeve van de opbouw van het weer
standvermogen. 

− Bij inventarisatie van het aantal basiswerkplekken blijkt dat de Stichting minder 
werkplekken van de gemeente heeft afgenomen dan begroot. Dit levert op  
Automatisering een voordeel op van € 55.000.

− Bij diverse Bibliotheekprojecten zijn minder uitgaven (€ 88.000) gedaan dan  
begroot. De voor deze projecten ontvangen subsidies worden overgeheveld naar 
het volgende boekjaar, zodat de projecten in 2013 kunnen worden afgerond.

− Uit het budget ad € 40.000, bestemd voor de implementatie van het retailconcept 
in de centrale Bibliotheek, zijn in 2012 geen uitgaven gedaan. Bij de resultaat
bestemming is voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2013.

− Reeds in 2012 is voor de noodzakelijk te maken innovatiekosten een budget  
gereserveerd van € 39.000. Ten laste van dit budget zijn in 2012 nog geen uit
gaven gedaan. Bij de resultaatbestemming is voorgesteld dit budget over te 
hevelen naar 2013.
In de Overige lasten is een bedrag van € 740.000 opgenomen voor aan de  
gemeente Breda betaalde kapitaallasten voor bij de Stichting in gebruik  
zijnde panden. Met ingang van 1 januari 2013 is hiervoor een huurover eenkomst 
met de gemeente gesloten.

V. Bezoldiging Raad van toezicht en Directeur-Bestuurder
voor de bezoldiging van Raad van Toezicht en DirecteurBestuurder kwam in 2012 
een bedrag van € 151.951 ten laste van de Stichting.

iV. Overige lasten

iii. Afschrijvingen vaste activa

Door het versneld afschrijven van diverse geactiveerde investeringen is ten opzichte 
van de begroting een nadeel ontstaan van € 26.000. Met name de inrichting en 
inventaris van de bibliotheekfilialen, waarbij het voornemen bestaat deze in de  
komende jaren te sluiten, worden versneld afgeschreven, zodanig dat bij sluiting 
van het filiaal de boekwaarde nihil is.



OVeRige  
GEGEvENS
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4.1 controleverklaring
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4.2 Voorstel resultaatbestemming

Exploitatieresultaat vóór bestemming  367.817

Bestemming:
1 Toevoegen aan Overige reserve (weerstandsvermogen) 137.500
2 Toevoegen aan bestemmings reserve WGA/WIA 66.000
3 Overheveling budget retailconcept centrale Bibliotheek 40.000
4 Resultaat na resultaatbestemming  124.317

‘voorgesteld wordt dit resultaat te gebruiken voor innovatie. In 2013 zal hiervoor 
een bestemmingsreserve worden gevormd’.
  
Ad 1 Bij de oprichting van de Stichting is door de gemeente € 450.000 budget 

overgedragen voor de opbouw van een weerstandsvermogen. Dit bedrag is in 
een reserve gestort.

 Conform de Uitvoeringsovereenkomst zal de eerste vier jaren jaarlijks  
€ 137.500 ten laste van de exploitatie worden toegevoegd aan deze reserve, 
zodat uiteindelijk € 1 miljoen is gereserveerd. Deze reserve is bedoeld om 
onvoorziene tegenvallers en risico’s op te vangen.

Ad 2 Bij de oprichting van de Stichting is besloten het risico van arbeids
ongeschikte medewerkers onder te brengen bij het UWv. Omdat de Stichting 
bij de start op 1 april 2012 geen arbeidsongeschikte medewerkers heeft, 
is door het UWv een zeer lage premie berekend. Het voordeel dat hierdoor 
ontstaat is berekend op € 66.000. 
 voorgesteld wordt dit voordeel te reserveren voor toekomstige verhogingen 
van de af te dragen premie. Indien de komende jaren medewerkers worden 
aangemeld als arbeidsongeschikt, zal de jaarlijkse premie aanzienlijk  
stijgen.

Ad 3  In de begroting 2012 is een bedrag van € 40.000 opgenomen ten behoeve 
van de implementatie van het retailconcept in de centrale Bibliotheek. In 
verband met de ontwikkeling van het concept ‘Bibliotheek van de Toekomst’ 
zijn de uitgaven voor het retailconcept in 2012 ‘on hold’ gezet. In 2013 zullen 
deze worden gebruikt voor de omvorming van de Centrale.

 voorgesteld wordt dit budget voor besteding over te hevelen naar 2013.

Ad 4 voorgesteld wordt het jaarresultaat 2012 te bestemmen voor de reserve  
innovatie.  Deze reserve is noodzakelijk om de ‘Bibliotheek van de toekomst’ 
te realiseren.  De Bibliotheek van de toekomst wordt gefaseerd ingevoerd 
met ingang van 2013 en zal in 2019 geheel zijn gerealiseerd.

 De financiering van dit project is gebaseerd op sluiting van een aantal  
vestigingen. Op het moment dat de vestiging wordt gesloten worden de  
vrij vallende exploitatielasten van die vestiging ingezet om andere producten 
in die wijk in te voeren, zoals bibliotheek op school.

4.3 gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die effect  
hebben op het jaarresultaat.
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5.1 Bijlage 1: Prestatiegegevens  
 Bibliotheek en  
 centrum voor de Kunsten

Ad 1 Het aantal jeugdleden is de laatste jaren constant evenals het aantal  
uitleningen bij de jeugd. 
De daling van het aantal leden is te wijten aan een teruggang van het aantal 
betalende leden, d.w.z. leners ouder dan 18 jaar. 
Tot 18 jaar hebben we contributievrijdom d.w.z. dat zij gratis lid zijn van de 
bibliotheek. 
De teruggang van het aantal betalende leden is niet zo goed te verklaren 
omdat we nl. geen teruggang zien bij het aantal uitleningen van deze groep.  
Wij vermoeden dat het tariefstelsel dat de Bibliotheek Breda twee jaar 
geleden heeft ingevoerd, waarbij het maximum aantal te lenen materialen is 
los gelaten, hieraan debet is. 
Wij vermoeden dat waar er vroeger meerdere lidmaatschappen per gezin 
waren er nu nog slechts één abonnement wordt gebruikt door meerdere 
personen. Iets wat we door de invoering van zelfbediening op steeds meer 
vestigingen, niet meer kunnen controleren of bijsturen. 
Overigens is er in heel Nederland een lichte daling van het aantal betalende 
leners. Deze trend gecombineerd met het niet dalen van het aantal uit
leningen versterkt de indruk dat er met meer personen op één pas wordt 
geleend. 

Ad 3 Het aantal fysieke bezoekers aan de bilbiotheek is lager dan verwacht. 
Een drietal vestigingen is wegens verhuizing naar een ander pand  
tijdelijk gesloten geweest. Dit is de belangrijkste oorzaak van het lager 
aantal bezoekers.

uitvoeringsovereenkomst
2012-2013

werkelijk
2012

1 Leden Bibliotheek 47.000 46.265

2 Aantal uitleningen Bibliotheek 1.285.000 1.368.832

3 Bezoekers fysiek Bibliotheek 700.000 662.912

4 Bezoekers digitaal Bibliotheek 450.000 745.000

5 50% van alle kinderen in kdv en psz 50% 50%

6 95% van alle leerlingen in primair ond. 95% 95%

7 1.200 kinderen in BSO 1.200 1.815

8 400.000 bezoekers digitaal prentenboek 400.000 

9 4.000 bezoekers activiteiten op gebied van  
lezing en literatuur

4.000 3.918

10 3.900 cursisten Nieuwe veste 3.900 4.139

11 39.000 fysieke bezoekers Nieuwe veste 39.000 43.646

12 1.000 deelnemers aan activiteiten voor  
amateursNieuwe veste

1.000 2.208

38



Ad 8 Geruime tijd heeft de Bibliotheek Breda zelf prentenboeken gedigitaliseerd 
ten behoeve van onze leesbevorderingactiviteiten en programmering in en 
rond de Nationale voorleesdagen en Kinderboekenweek. Marktpartijen 
(uitgeverijen en onderwijsaanbieders) hebben dit inmiddels zelf opgepakt. 
Daarom zijn we gestopt met dit arbeidsintensieve en dus kostbare werk. 
Hoeveel raadplegingen er het afgelopen jaar zijn geweest is uit de cijfers 
van de website niet te halen, want we hebben geen aparte teller meer op die 
pagina functie sinds we een nieuwe website hebben, ook omdat we geen 
nieuwe digitale prentenboeken meer ontwikkelen. 

Ad 10  voor het schooljaar 2012/2013 zijn 4139 inschrijvingen geregistreerd per  
ultimo februari 2013.

 

5.2 Bijlage 2: Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over 2012 bedroeg 4,12%. Een stijging van 1,26% ten opzichte 
van 2011. Ten opzichte van 2011 ligt de meldingsfrequentie en de verzuimduur  
hoger. Exclusief langdurig ziekteverzuim ligt het verzuimpercentage op 2,35%.  
In 2012 is een verzuimprotocol ingevoerd, waarin de direct leidinggevenden een 
centrale rol vervullen. Dat begint al bij de ziekmelding. De medewerker meldt zich 
ziek bij zijn leidinggevende. Daarnaast ontvangen de leidinggevenden maandelijks 
een overzicht van het ziekteverzuim. Op basis van deze informatie voeren zij  
gesprekken met medewerkers, bijvoorbeeld in het geval van frequent verzuim.
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5.3 Bijlage 3: Organogram

cultuur- 
winkel *

– Fac.zaken/ict
–  Financiën
– P&O

BiB 
Publieke 
dienst-
verlening

BiB 
innovatie & 
Ontwikkeling

cvdK 
muziek

cvdK 
Beeldend/ 
theater

cvdK 
Dans

Raad van  
toezicht

– marketing &  
communicatie

–  Onderwijs en  
Projectmanagement  

Directeur/ 
Bestuurder

* De Cultuurwinkel is een zelfstandige eenheid binnen de Stichting Nieuwe veste.
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