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Voorwoord 
Het jaar 2020 was een van de meest bijzondere jaren ooit. Binnen no time veranderden wij. 
Nieuwe collega’s aannemen zonder hen de hand te schudden en ze aan tafel in de ogen te 
hebben gekeken. Het ondenkbare werd werkelijkheid. Wat is inmiddels blijvend veranderd en 
wat is nu weg, maar komt weer terug? Velen doen voorspellingen, toch zal de werkelijkheid 
straks anders zijn dan gedacht.  
 
In tegenstelling tot culturele instellingen hadden we als bibliotheek het geluk dat we boeken 
konden blijven uitlenen. De manier waarop veranderde soms tweewekelijks; veel vaker dan 
onze klanten en onszelf lief was. Maar we konden door en we gingen door. 
Al tijdens de eerste lockdown bleek de behoefte aan de bibliotheek en alle diensten 
onveranderd groot. We pasten ons aan en toen het weer mocht leverden we boeken als 
afhaalpakket, in een doorstroomlocatie of bezorgden ze bij de meest kwetsbaren aan huis. 
Activiteiten werden digitaal of in kleiner verband op afstand georganiseerd. De scholen en 
educatieve instellingen ondersteunden we digitaal, met boekenpakketten of met filmpjes. De 
creativiteit en ontwikkeling van alle collega’s hierin was fantastisch om mee te maken.  
 
Het feit dat we de kwetsbare groepen die ons zo hard nodig hebben, juist niet hebben 
kunnen helpen, raakt ons diep en zorgt voor frustratie. De vraag en behoefte is groot, maar 
het kan nu niet.  
Mensen die moeite hebben met digitale vaardigheden hielpen we telefonisch waardoor de 
vraag van het moment opgelost was, maar het probleem van morgen is er nog steeds. Daar 
waar we niet konden helpen, ontwikkelden we onze diensten door om in de startblokken te 
staan als we weer open gaan en we iedereen en elkaar wel weer kunnen ontmoeten. 
 
Terugblikken op zo’n jaar is ook vooruitzien. Want samengevat kijken we eigenlijk naar het 
jaar 2021. Een jaar met net zoveel onzekerheden als in 2020, maar wel een nieuw jaar met 
meer licht aan het einde van de tunnel. En deze crisis laat ook zien: uiteindelijk geven 
mensen vorm aan alle ontwikkelingen. Wij gaan er vanuit dat we in 2021 weer aan de slag 
kunnen met onze maatschappelijke opgaven. We zijn als bibliotheek nu relevanter dan ooit. 
En daarom wij willen verder werken aan ontwikkelingen, waarmee wij kunnen bijdragen aan 
een betere wereld: Aan de ontwikkeling van de geletterde samenleving, aan de ontwikkeling 
van digitale, media- en makersvaardigheden van mensen en aan de ontwikkeling van alle 
mensen die door de crisis gedwongen worden andere dingen te leren. Eigenlijk gaat het om 
de ontwikkeling van ons allemaal; deze crisis leert ons immers de noodzaak van een leven 
lang ontwikkelen.  
 
Een dankwoord aan iedereen betrokken bij de bibliotheek in 2020: Dank jullie wel voor het 
mij deelgenoot maken van jullie ontwikkeling. Ik zie uit naar het vervolg! 
 
 
 
 
Lidy Vos 
Directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland 
 
10 maart 2021 
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I    BESTUURSVERSLAG 

1. Algemeen 
Dit verslag van het bestuur betreft de Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland, gevestigd 
in Tiel. 
 
De stichting heeft als doel: de bevordering van de openbare Bibliotheekvoorziening in haar 
werkgebied ten behoeve van de algehele bevolking, zonder onderscheid van godsdienstige 
overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering. Het huidige werkgebied omvat de 
gemeenten Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en 
Waal en Zaltbommel. Daar kwam per 1 januari 2021 de gemeente Buren weer bij. Daarnaast 
het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

1.1 Visie  
Samen maken we de bieb 
Als veilige, laagdrempelige en waardenvrije plek dragen we bij aan de versterking van het 
individu en daarmee de lokale samenleving. Wij bieden gelegenheden om samen te komen, 
elkaar te leren kennen en met en van elkaar te leren te midden van onze fysieke en digitale 
collecties. Met een breed en gevarieerd activiteitenprogramma streven we naar participatie, 
zelfredzaamheid en ontwikkeling van alle inwoners van Rivierenland. 
 
De Bibliotheek is voor inwoners een plek in de lokale samenleving waar zij hun kennis, 
vaardigheden en interesses kunnen delen. De Bibliotheek is daarmee ook een platform voor 
diverse community’s en voor lokaal (door inwoners) gecreëerde content.  
 
Voor de beleidsperiode 2019 - 2022 is daarom de volgende missie geformuleerd: 
De Bibliotheek Rivierenland is een open en verbindende organisatie die de inwoners van 
Rivierenland inspireert en ondersteunt bij het verbeteren van hun (lees)vaardigheden en het 
verhogen van hun zelfredzaamheid. Vanuit de overtuiging dat het bevorderen van verbinding 
en zelfontplooiing bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en meer maatschappelijke 
welvaart. 
 
De Bibliotheek Rivierenland zette ook in 2020 vanuit haar kerntaak in op het realiseren van 
de volgende ambities. 
 
Het stimuleren van ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning  
Door het bieden van een letterrijke, inspirerende omgeving, als plek voor ontmoeting, 
ontwikkeling en ontspanning. 
Het versterken van de schakel tussen lezen en educatie 
Door te werken aan een doorgaande leeslijn met effectieve programma’s en zodoende een 
brug te maken naar het curatieve werk. 
Het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie 
Door Bibliotheekwerk gericht op zelfontplooiing op het vlak van basis- en digitale 
vaardigheden. Enerzijds curatief, anderzijds preventief. 
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1.2 Bestuur en personeel 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de 
algehele gang van zaken. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de 
directeur-bestuurder en biedt advies en ondersteuning. 
De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2020 

• Gerda Niemeijer (voorzitter) 
• Jurgen van Dinteren  
• Ton van Gessel   
• Peter van Moort  
• Peter Reijers   
• Barend de Graaff 

Er hebben zich het afgelopen jaar geen wisselingen voorgedaan in de Raad van Toezicht. 
Jurgen van Dinteren en Gerda Niemeijer zijn herbenoemd.  
 
Werkwijze 
Het besturen van de stichting is krachtens wet en statuten opgedragen aan de Raad van 
Bestuur. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder werken volgens de principes van 
de Governance Code Cultuur. Dit betekent dat de Raad van Toezicht erop toe ziet dat 
kwaliteitszorg met regelmatige evaluatiemomenten een integraal onderdeel is van het 
functioneren van de instelling. Plus dat de organisatie open is over de resultaten en de 
mogelijke actiepunten benoemt.  
Sinds 1 april 2018 is Mevrouw Lidy Vos aangesteld als directeur-bestuurder van de stichting.  
 
Activiteiten 2020 
In 2020 is de Raad van Toezicht vier maal in vergadering bij elkaar geweest, waarvan drie 
keer digitaal wegens de coronamaatregelen.  
De auditcommissie kwam driemaal bij elkaar.  
De remuneratiecommissie kwam bij elkaar om haar verantwoordelijkheid als werkgever te 
nemen om het functioneren van de directeur-bestuurder met haar te bespreken. 
Er is twee maal overleg geweest met de OR.  
Daarnaast is er op regelmatige basis overleg over verschillende onderwerpen tussen de 
directeur-bestuurder en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht, waarbij de 
specifieke kennis en kunde van de leden wordt ingebracht.  
 
De volgende zaken zijn in de vergaderingen aan de orde geweest: 
� Jaarrekening en jaarverslag 2019, managementletter   
� Begroting 2020 en 2021 
� Managementrapportages 
� De ontwikkelingen binnen onze gemeenten die van invloed kunnen zijn op het 

functioneren van OBR.  
� Organisatie-ontwikkelingen  
� Beleidsplan 
� Bedrijfsvoering 
� Landelijke en provinciale ontwikkelingen en kansen 
� Strategie 
� Kwartaalrapportages P&O 
� Financiële rapportages (kwartaal- en halfjaar rapportages))  
� Corona en het effect op de werkwijze van OBR 
 
Op onze jaarlijkse strategiedag hebben verschillende maatschappelijke ontwikkelingen de 
revue gepasseerd. Waarbij in het bijzonder ook aandacht voor verschillende scenario’s van 
kansen en bedreigingen voor de bibliotheek in relatie tot duur en intensiteit van de 
coronacrisis.  
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Tevens hebben we die dag aandacht besteed aan onze zelfevaluatie. We zijn tevreden over 
onze plezierige, open en constructieve samenwerking zowel onderling als die met de 
directeur-bestuurder. Er is behoefte aan meer strategische lange-termijn verkenningen.  
 
Raad van Bestuur 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. De bezoldiging voor de directeur-bestuurder en de 
leden van de Raad van toezicht blijft onder het WNT maximum. 
 
Medewerkers 
In 2020 waren er 62 medewerkers in dienst, waarvan 42 voor onbepaalde tijd en 20 voor 
bepaalde tijd. Dit is 45,8 FTE. Er gingen 19 medewerkers uit dienst en er kwamen 16 
medewerkers in dienst. De uitstroom heeft deels te maken met de gevolgen van de 
reorganisatie in 2019. In 2020 waren er 8 fulltime medewerkers in dienst (evenals in 2018 en 
2019) en 54 parttime medewerkers. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 
gedaald van 56 jaar in 2017, naar 47,8 jaar in 2020.  
 
Het ziekteverzuim steeg in 2020 naar 1,47 %. In 2019 was dit 1,3 %. Dit percentage is 
exclusief langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof. Inclusief langdurig ziekteverzuim 
en zwangerschapsverlof was het ziekteverzuim 7.58 %  (ten opzichte van 8,1 % in 2019).  
We hebben offertes opgevraagd voor een ziekteverzuimverzekering, echter deze zou € 
80.000,00 gaan kosten per jaar. Gebaseerd op het langdurige ziekteverzuim in 2020 zou 
deze verzekering 120.000,00 per jaar gaan kosten. We hebben besloten om als eigen 
risicodrager de bestemmingsreserve te verhogen om de vervanging te kunnen bekostigen. 
In 2020 hebben we door de Coronamaatregelen niet alle zieken hoeven te vervangen, 
waardoor de reserve niet aangesproken hoefde te worden. 
 
Vrijwilligers 
In 2020 waren er bij Bibliotheek Rivierenland 390 vrijwilligers actief, in 2019 waren dit er 398. 
 
De medewerking van vrijwilligers is essentieel voor onze bedrijfsvoering. Zij ondersteunden 
de vele activiteiten die we in onze Bibliotheeklocaties organiseerden; een aantal van hen 
gaat naar onze klanten toe om voor te lezen of om boeken te brengen (Boek op 
Bezoek/Voorleescorso-projecten of Bibliotheek aan Huis voor niet mobiele mensen). 
Daarnaast staan onze vrijwilligers als gastvrouw/-heer in de vestigingen om daar de klanten 
te helpen, de bibliotheek netjes te houden en toezicht te houden. Daarnaast zijn er 
vrijwilligers actief op het gebied van taalondersteuning.  
 
Veel vrijwilligers vallen onder de kwetsbare groepen, daarom konden zij tot hun eigen grote 
teleurstelling in 2020 veel minder actief zijn dan ze wensten. Daar bleek ook onze 
kwetsbaarheid als organisatie; we zijn voor onze openingsuren voor een groot deel 
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Deze viel voor het overgrote deel weg. We konden 
daardoor minder uren open zijn dan voor de coronacrisis.  
De jaarlijkse bijeenkomsten om onze vrijwilligers te bedanken konden helaas ook geen 
doorgang vinden. Dit willen we in het voorjaar van 2021 inhalen, zodra het kan. We hebben 
ons vrijwilligersbeleidsplan herschreven in 2020, omdat het inmiddels verouderd was. In het 
nieuwe beleidsplan staat onder meer dat we onze vrijwilligers meer en beter gaan opleiden, 
iets wat in 2020 ook stil gelegen heeft. 

1.3 Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling 
Covid19 en de gevolgen 
In 2020 was het Coronavirus in slechts een paar weken tijd verantwoordelijk voor een diepe 
crisis in onze samenleving. In Nederland, maar ook daarbuiten werden ongekende 
maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Deze maatregelen waren ook voor 
onze organisatie ingrijpend want halverwege maart moesten al onze locaties sluiten. 
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Onze dienstverlening werd in no time waar mogelijk langs digitale weg voortgezet en voor 
die doelgroepen die juist digitaal ondersteuning nodig hadden, waren we er telefonisch. Op 
18 mei mochten we weer open als afhaalbieb en in juni als doorstroomlocatie. Onze klanten 
waren dolblij en we werden overstelpt met dankbare berichtjes.  
We moesten het doen zonder de inzet van het overgrote deel van onze vrijwilligers, maar we 
hebben het hele jaar door alternatieve dienstverlening kunnen bieden. 
 
Omdat we niet voldeden aan de voorwaarden, hebben we geen gebruik gemaakt van diverse 
Covid19 regelingen die de overheid heeft ingesteld. Wel hebben we gebruik gemaakt van de 
TOGS regeling. We hebben een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd van € 4.000,00. 
En deze hebben we ook gekregen. Dit omdat de kosten voor beschermingsmaterialen, zoals 
kuchschermen, handgel, handschoenen, mondkapjes en allerhande communicatiemiddelen 
om de 1,5-meter-Bibliotheek te bewegwijzeren al snel erg hoog waren. 
 
ICT 
Binnen de bedrijfsvoering zijn we in 2019 aan de slag gegaan met de aanbesteding van alle 
contracten. Dit deden we stapsgewijs, waarbij we eerst de grootste hebben aangepakt. In 
2020 hebben we tijdens de eerste lockdown de zelfbedieningsapparatuur vervangen. De 
bibliotheken waren toch gesloten, dus we maakten van de nood een deugd. 
Daarnaast hebben we alle netwerk- en lijnverbindingen bekeken en waar nodig vervangen. 
Corona vroeg ons om op een andere manier te werken. Zo werden we onder andere 
gedwongen online te vergaderen. Binnen korte tijd werkte iedereen met MS Teams. Gelukkig 
was de migratie van de kantoorautomatisering in 2019 gerealiseerd, waardoor we dit zonder 
problemen konden doen.  
Binnen ICT zijn inmiddels nagenoeg alle contracten nagelopen en verbeterd of aangepast 
aan de huidige en toekomstige eisen. 
 
Bibliotheeksysteem 
In Gelderland bestaat al geruime tijd een samenwerkingsverband van bibliotheken, genaamd 
Sambis, die samen het bibliotheeksysteem van Infor, V-Smart, inkopen. De kosten van dit 
systeem inclusief functioneel beheer zijn € 0,35 per inwoner. De directeur-bestuurder van 
Bibliotheek Rivierenland maakt deel uit van het Sambis bestuur.  
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft in opdracht van het ministerie OC&W een onderzoek 
uitgevoerd naar een landelijk bibliotheeksysteem. Een project dat inmiddels vijf jaar loopt. 
Eind 2020 werd het eindrapport hiervan opgeleverd en moesten de Nederlandse bibliotheken 
voor of tegen dit systeem kiezen. De kosten per inwoner zouden voor de Sambis 
bibliotheken naar € 0,70 per inwoner gaan en dus verdubbelen. Ook was het de bedoeling 
om voor tien jaar te tekenen voor dit collectieve systeem.  
 
Bibliotheek Rivierenland koos ervoor om niet voor te tekenen. Gezien de kosten en vanwege 
de lange termijn (geschat op zo’n vijftien jaar vanaf nu). Daarnaast was deze prijsverhoging 
voor de Sambis-bibliotheken moeilijk te begrijpen. Vooraf is de ongewenste kostenstijging 
met de onderzoekers besproken en werd al snel duidelijk dat er geen sprake zou zijn van 
een compensatieregeling. Verhoging van kosten binnen ICT zou voor Bibliotheek 
Rivierenland direct tot bezuinigingen op inhoudelijk bibliotheekwerk leiden. Of tot extra 
kosten voor onze gemeenten. 
Een ander punt was dat in de eerste plannen de mogelijkheid van open source systemen 
niet waren meegenomen, terwijl dit soort systemen meer mogelijkheden bieden omdat ze 
ruimte geven voor echte en snelle innovatie.  
 
De opzet voor het landelijk bibliotheeksysteem zoals werd voorgesteld was bovendien niet in 
lijn met wendbaar en kort cyclisch werken, iets wat juist nu belangrijker is dan ooit. En de  
gemeenten betalen uiteindelijk de subsidie. De groep Sambis bibliotheken blijft op zoek naar 
verbeteringen en kostenbesparingen. Het staat in ieder geval vast dat we met deze groep   
het goedkoopste bibliotheeksysteem in Nederland hebben. 
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Migratie financiële en personeelsadministratie 
In 2020 hebben we de systemen voor de financiële en personeelsadministratie onderzocht, 
waarop we besloten hebben om per 2021 over te gaan naar Exact Online. Enerzijds uit 
kostenoverwegingen, anderzijds omdat we met Exact Online in de toekomst beter en sneller 
kunnen inspelen op een verdergaande digitalisering van onze financiële administratie. Ook 
de projectadministratie kan in de nieuwe omgeving beter ingericht worden. 
 
HRM 
Het personeelsbeleidsplan is in 2020 opnieuw geschreven. We werken nu met 
ontwikkelgesprekken en medewerkers hebben de beschikking gekregen over een eigen 
opleidingsbudget. Dit kunnen ze meenemen naar het jaar erop als ze ervoor kiezen om een 
duurdere opleiding te doen. 
 
Risico inventarisatie en evaluatie 
Vanwege de coronacrisis hebben we zaken uit de RIE niet kunnen oppakken. In 2021 kijken 
we opnieuw wat we wel kunnen doen. 
 
Beleidsplan 
Eind 2020 hebben we ons beleidsplan herschreven. Enerzijds gebaseerd op het landelijke 
bibliotheekconvenant dat de VNG heeft afgesloten met de Vereniging Openbare Bibliotheken 
en de KB. Anderzijds op de veranderingen door en gevolgen van de corona voor onze 
inwoners. Dit plan heeft invloed op de inrichting van onze locaties, iets waar we in 2021 naar 
gaan kijken en actie op zullen ondernemen, naast de zaken die we vanuit de RIE in de 
vestigingen moeten aanpassen. 
 
Analytics website en webshop 
In 2020 had de website van Bibliotheek Rivierenland 483.267 paginaweergaven waarvan 
336.183 unieke. Dat is een stijging van 32% ten opzichte van 2019. De gemiddelde tijd op de 
pagina was 92 seconden. In 2020 heeft de website van Bibliotheek Rivierenland 187.740 
website bezoeken gehad. Ten opzichte van 2019 is dit met 21% toegenomen. 
 
Het aantal websitebezoeken is met name flink gestegen in de maanden mei en juni ten 
opzichte van het jaar daarvoor:  
Mei: stijging van 62% t.o.v. mei 2019 
Juni: stijging van 52% t.o.v. juni 2019 

2. De Dienstverlening 

2.1 De basis uit ons convenant 
De Bibliotheek als plek voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning 
Met maar liefst 575 openingsuren per week zijn onze locaties ontmoetingspunten voor de 
inwoners van Rivierenland. In 2020 echter, sloten medio maart alle deuren en werd het stil. 
We breidden onze klantenservice uit met een dubbele bezetting en ondersteunden mensen 
bij het lezen van e-books en de diverse apps, waarmee we landelijk digitale boeken ter 
beschikking stelden aan de bevolking. Onze collega’s leken welzijnswerkers, regelmatig 
ontstonden hele gesprekken met mensen die zich eenzaam voelden. We zijn op enig 
moment zelf de ouderen gaan bellen en hebben hen boekenpakketten aan huis gebracht, 
een dienst die momenteel nog steeds loopt. In mei mochten we de afhaalbieb starten. Hierbij 
bestelden mensen een verrassingstas met boeken die ze gedurende een zelf gekozen 
tijdslot konden afhalen. In deze beginfase moesten de boeken 72 uur in quarantaine, 
waardoor we door deze complexe verwerking van alle boeken een hoge werkdruk hadden. 
Te meer omdat een groot deel van onze vrijwilligers noodgedwongen thuis moest blijven 
omdat ze onder de kwetsbare risicogroep vallen.  
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In juni openden wij als doorstroomlocatie in negen vestigingen en breidden dit gaandeweg 
uit. Weliswaar met beperkte openingstijden, want de bezetting per uur was hoger door alle 
maatregelen en het aantal mensen dat we konden inroosteren was nog maar een derde van  
wat we gewend waren. De protocollen bleven veranderden en in november moesten we 
weer twee weken dicht. Daarna weer open, totdat we in december weer de deuren moesten 
sluiten en we voor Kerst overgingen naar de afhaalbieb. 
 
Leden 
In 2020 daalde het aantal jeugdleden met 1207 naar 32.162 leden. Het aantal volwassen 
leden nam af met 376 leden naar 15.620 leden. De instellingsabonnementen namen toe met 
45 naar 254. Het totaal aantal leden bedroeg 48.036 ten opzichte van 49.574 in 2019. 
De daling is te verklaren door het feit dat de bibliotheken gesloten zijn geweest en daarnaast 
slechts open waren als doorstroomlocatie. In deze situatie ontwikkelen mensen geen nieuwe 
routine. Daarnaast konden we potentiële leden nergens ontmoeten om ze te stimuleren om 
lid te worden. Doordat we de doelgroepen lastig of niet konden bereiken hebben we vooral 
minder nieuwe jeugdleden erbij gekregen in vergelijking met voorgaande jaren. De oorzaak 
van de daling is daarin gelegen. 
  
Uitleningen 
We genereerden in 2020 maar 779.573 uitleningen, dit waren in 2019 maar liefst 997.078 
uitleningen. Een daling van 250.052. De e-books uitleningen stegen wel met 25.201. Dit is 
een gevolg van de sluiting en de alternatieve dienstverlening, die minder fysieke uitleningen 
als gevolg hebben. 
 
Bezoekers 
We telden in 2020 in totaliteit slechts 451.546 bezoekers. Dit waren in 2019 minstens 
708.631 bezoeker, alhoewel in dat jaar niet overal de bezoekerstellers functioneerden. 
Gemiddeld zijn dat bijna 5000 bezoekers minder geweest per week over alle locaties in 
2020.  
 
Collectie 
Onze collectie werd in 2020 zorgvuldig samengesteld. Wij zijn trots op het feit dat we de 
eerste Bibliotheek in Nederland zijn die geen plastic meer verwerkt in haar boeken. Het 
uitlenen van boeken is op zich al duurzaam en we besparen nu ook nog tonnen plastic per 
jaar. De berichtgeving over dit onderwerp op social media leverde ons een bereik op van 
4000 personen. De bibliotheekwereld zelf blijft angstvallig stil. Wij spelen hiermee in op het 
feit dat boeken niet meer zo lang gebruikt worden als voorheen, de omloopsnelheid is veel 
korter geworden. 
 
We blijven de collectie goed afstemmen op de wensen van onze klanten en doen regelmatig 
intern onderzoek naar onze processen. In 2020 hebben we minder boeken besteld doordat 
een aantal locaties lange tijd dicht is geweest. Een gedeelte daarvan gaan we in 2021 
bestellen. Vanuit efficiency oogpunt hebben voor deze aanpak gekozen; om niet boeken 
heen en weer te blijven vervoeren. Door corona waren ook de uitleningen lager. Niet alle 
klanten maken gebruik van de mogelijkheid om verrassingstasjes te lenen. 
 
De jeugdcollectie bestond op 31 december uit 129.932 objecten en de volwassencollectie uit 
125.803 objecten. Met 255.735 objecten is dit 11.255 lager dan de 266.990 objecten in 2019. 
 
Programmering 
Bibliotheek Rivierenland is een open en laagdrempelige plaats voor ontmoeting, verbinding 
en educatie: er vinden talrijke lezingen, workshops, cursussen en bijeenkomsten plaats. Als 
maatschappelijk educatieve samenwerkingspartner organiseren en faciliteren we activiteiten 
in de vestigingen die individuele ontwikkeling en een zinvolle vrijetijdsbesteding bevorderen. 
De Bibliotheek is voor en van alle inwoners. Met activiteitenprogrammeurs in alle gemeenten 
resulteert dit in een maandelijkse programmering van activiteiten met lokale partners en 
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inwoners. In Culemborg, Geldermalsen (West Betuwe) en Tiel werken we al enige tijd met 
activiteitenprogrammeurs. Voor de overige gemeenten is dit minder dan een jaar geleden 
ingericht, waardoor veel nog in de opstartfase zit.  
 
Corona 
Helaas waren wij half maart genoodzaakt de programmering van activiteiten te stoppen 
wegens corona, te midden van de Boekenweek. Een deel van de programmering heeft nog 
net doorgang kunnen krijgen, maar het merendeel niet. Deze, en andere geannuleerde 
activiteiten, werden in het najaar, waar mogelijk, alsnog aangeboden. De Nationale 
Voorleesdagen en de Nederlandse Voorleeswedstrijd in januari en februari hebben gelukkig 
nog wel plaats kunnen vinden. 
 
Ondanks Corona hebben we organisatiebreed toch nog 1656 activiteiten, die door 9.423 
deelnemers bezocht zijn, georganiseerd. 
Ter vergelijking: er zijn in 2019 in totaal 2.876 activiteiten georganiseerd en/of gefaciliteerd.  
 
Activiteiten 21e-eeuwse vaardigheden 
Op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden concentreren we onze activiteiten voorlopig in 
onze Bibliotheekvestigingen. Daarbij breiden we de Medialab-dienstverlening verder uit.  
 
Biebclub vakantieklas 
Met mogelijk (verder) opgelopen taalachterstanden door de coronacrisis, hebben we ons 
optimaal ingezet als leesbevorderaar. In korte tijd hebben we de Biebclub Vakantieklas 
opgezet, een zomerschool voor kinderen van groep 3 t/m 6 die een steuntje in de rug konden 
gebruiken wat betreft leesplezier. In samenwerking met scholen zijn kinderen aangemeld. De 
kinderen gingen op reis naar Sprookjesland, Griezelkust, Avonturenland, Lachland, 
Sportmanië en het Dierenrijk. De lees-/mediacoaches van ons programma ‘De Bibliotheek op 
School’ verzorgden de lessen samen met de medewerkers van het Medialab. 
 
Er waren zes bijeenkomsten met ieder een eigen thema waar de (lees)activiteiten aan 
gekoppeld werden, volgens dezelfde tijdsindeling:  
� Ontvangst en introductie van het thema 
� Lezen volgens het principe voor-door-koor-lezen. 
� Leesverwerkingsactiviteit 
� Pauze 
� Medialab klooi-activiteit  
� Afsluiting 
 
De Biebclub Vakantieklas is mede met ondersteuning van de Rabobank West Betuwe tot 
stand gekomen.  
 
Medialab 
Door middel van een Provinciale subsidie werken we aan het innovatieve project 21e-eeuwse 
vaardigheden in de regio 2.0. De Medialabs in Tiel en Geldermalsen vormen hierbij de basis. 
Een Medialab is een plek waar met name kinderen kunnen experimenteren op het gebied 
van programmeren en technologie. De 21e-eeuwse vaardigheden worden hierbij 
aangesproken en ontwikkeld. De programmering wordt vanuit het project uitgebreid en 
uitgerold binnen heel Rivierenland. Begin 2020 is een Medialab On Tour opgezet met als 
doel om een eerste test te draaien voor een eventueel reizend Medialab of Pop-up Medialab 
in de toekomst. De insteek was om in alle regio’s langs te gaan met het Medialab.  
 
Ondanks het Coronajaar kijkt het Medialab terug op een innovatief jaar waarbij een mooi 
aantal kinderen en andere bezoekers in staat zijn geweest om hun 21e-eeuwse 
vaardigheden te ontwikkelen. Danwel in real life, danwel digitaal.  
De activiteiten van het Medialab hebben in alle acht gemeentes van ons werkgebied 
plaatsgevonden, in samenwerking met verschillende collega’s en teams.  
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Tijdens de lockdown plaatsen we wekelijks op vrijdag een filmpje met een klooiactiviteit 
waarin kinderen stap-voor-stap meegenomen worden in het maken van diverse objecten. 
Naast de ‘live’ activiteiten heeft het Medialab vanaf december ook online een flinke stap 
gezet. De wekelijkse ‘how-to video’s’ zorgen voor een mooi bereik op de social 
mediakanalen. Een van de activiteiten die er uitspringt is de verloting van Medialab 
Maaktasjes, waarvan de filmpjes op social media veel gedeeld en geliked zijn. En waar we 
ook nog eens 30 winnaars mee konden blijmaken! Het uitdelen/verkopen van tasjes in 
combinatie met een instructiefilmpje wordt in 2021 in elk geval voortgezet met Valentijn en 
een klooiactiviteit. De overige online content vormt een basis van waaruit we in 2021 willen 
werken aan een beter digitaal aanbod van het lab.  
 
Ten slotte is er in het kader van het project 21e-eeuwse vaardigheden in de regio hard 
gewerkt aan het ontwikkelen van het aanbod dat in de zomer van 2021 wordt uitgerold. 

2.2 Onze programma’s 
Ruim 25% van de kinderen verlaat de basisschool met een leerachterstand van twee jaar of 
meer. De Bibliotheek werkt vooral aan de leesmotivatie van kinderen. Dit is namelijk de 
sleutel tot het daadwerkelijk gaan lezen. Het is een uitdaging om in deze preventieve aanpak 
voldoende kinderen te bereiken, maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze 
aanpak werkt.  
 
Met onze Jeugd en Educatie programma’s creëren we een doorgaande leeslijn, waarmee we 
de volgende doelen nastreven: 
� Ouders zien het belang van taalvaardigheid bij kinderen in en zijn gemotiveerd om thuis 

meer (voor) te lezen. 
� Het stimuleren van leesplezier en leescompetentie bij kinderen en jongeren door in te 

zetten op de intrinsieke leesmotivatie. 
� Deskundigheidsbevordering bij professionals (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, 

jeugdverpleegkundigen, etc.). 
 
Al onze activiteiten en programma’s waarmee we kinderen, ouders en instellingen hebben 
bereikt en die hebben plaatsgevonden in 2020, staan hieronder vermeld.  
 
Leesbevordering in coronatijd voor de doelgroep 0-6 jaar 
De Nationale Voorleesdagen en de Nederlandse Voorleeswedstrijd waren net achter de rug, 
toen we allemaal thuiszaten door het Coronavirus. Als Bibliotheek konden we niet meer 
terecht in alle educatieve instellingen. Gelukkig hebben we ook op afstand veel voor de 
kinderen en leerkrachten  kunnen betekenen, door het ondersteunen van leerkrachten, het 
leveren van pakketten en door via o.a. Microsoft Teams de activiteiten voort te zetten.  
Met alle instellingen is gedurende periodes van sluiting contact gehouden en afgestemd wat 
we wel konden betekenen. Dit resulteerde in: 
 
� Digitale nieuwsbrieven van de Bibliotheek met tips en links om zelf thuis actief te blijven 

met taal en lezen. 
� Wekelijkse mails met tips voor leesbevordering op afstand. 
� Het faciliteren van niet-leden om online lid te worden. 
� Vele mailberichten met extra ondersteunende informatie voor leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers om zelf aan de slag te gaan.  
� Vele vragen per mail van leerkrachten die we beantwoord hebben. 
� Iedere week een Book Creator filmpje voor de kinderopvanglocaties.  
� Muziekfilmpjes die naar kinderopvanglocaties zijn gestuurd. 
� BoekStartkoffertjes met QR-code die werden overhandigd op het consultatiebureau omdat 

de Bibliotheek dicht was. Met de QR-code kan een filmpje bekeken worden van de 
BoekStartcoach. Hierin worden ouders welkom geheten. Verder wordt verteld over het 
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belang van praten, zingen en voorlezen aan jonge kinderen. Het systeem met de QR-
code bleek een succes: als extra service hangt voortaan aan elke koffer een label met 
nieuwe filmpjes. 

� Voorleespakketten met instructies, themadozen en andere leesproducten voor de 
kinderopvang en scholen.  

� Boekentasjes voor kinderen van basisscholen. 
� Voorlezen in de open lucht toen de corona-maatregelen iets versoepeld waren. 
� Filmpjes voor Syrische gezinnen. 
� Filmpjes met uitleg over hoe je digitaal een Bibliotheekpas kan aanvragen en hoe je kan 

lenen via de online Bibliotheek. 
� Hulpvragen van leerlingen online beantwoorden. 
� Bedenken en aanpassen van nieuwe (digitale) werkvormen/dienstverlening voor de 

toekomst. 
� Wekelijkse boekpromotie via Loom voor diverse scholen.  
� Werken aan leesplezier met kleine groepjes kwetsbare leerlingen.  
� Werken met kinderen aan leesbevordering via Microsoft Teams. 
� Contacten onderhouden met onze partners via online communicatiemiddelen. 
� De Biebclub Vakantieklas. Met de pilot de Biebclub Vakantieklas hebben we vanuit het 

programma De Bibliotheek op School kinderen met achterstanden kunnen bereiken.  
 
Onderstaande producten vallen onder de programma’s van de Bibliotheek.  
 
Nationale Voorleesdagen 
De coaches hebben in deze tijd niet alleen rondgetoerd op de vestigingen, maar ze hebben 
ook veel voorgelezen op peutergroepen in kinderdagverblijven waar honderden peuters mee 
bereikt zijn. Daarbij hebben ze de ‘Inspiratiesessie Nationale Voorleesdagen 2020’ 
georganiseerd voor pedagogisch medewerkers met voorleestips, lessuggesties en meer. De 
Readshop uit Hedel was aanwezig om de gelegenheid te bieden voor de eigen instelling 
boeken met korting te kopen. Tijdens deze sessie waren maar liefst 80 pedagogisch 
medewerkers aanwezig. 
 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen is het prentenboek van het jaar Moppereend tot leven 
gekomen. Op vier locaties zijn meer dan 300 peuters getrakteerd op de meespeelvoorstelling 
Moppereend en zijn vriendjes. Ook hebben onze BoekStartcoaches rondgetoerd met een 
levendige voorleesshow om verder nog voor ruim 1.600 peuters in heel Rivierenland het 
prentenboek van het Jaar voor te lezen. Daarnaast waren er veel leuke, gratis activiteiten 
voor kinderen van 0-6 jaar en hun (groot)ouders.  
 
Nationale Voorleeswedstrijd 
Bibliotheek Rivierenland organiseerde zeven kwartfinales van De Nationale 
Voorleeswedstrijd voor alle schoolkampioenen uit groep 7 en 8 van basisscholen binnen 
Rivierenland. Er streden maar liefst 53 scholen mee. De winnaars mochten zich ‘Regionaal 
Voorleeskampioen’ noemen en gingen door naar de halve finale. De wedstrijd werd door de 
lees-/mediacoaches van de Bibliotheek gepresenteerd. Voor kinderen waren dit bekende 
gezichten. Enkele lees-/mediacoaches hebben ook op scholen ondersteund bij de 
schoolronde. 
 
De Bibliotheek op School (4-12 jaar) 
� Met de Bibliotheek op School blijven we inzetten op leesbevordering en mediawijsheid 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar, met coaching voor leerkrachten. Waar mogelijk worden 
ouders/verzorgers betrokken.  

� De lees-/mediacoaches werken op 93 basisscholen in heel Rivierenland. Het programma 
is op maat en omvat deskundigheidsbevordering, collectie en een monitor.  

� Gedurende 2020 is gewerkt aan de innovatie van dit product, waarbij de focus meer op 
coaching van de leerkrachten komt te liggen en we vooral de aandacht willen besteden 
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aan de taalzwakke kinderen. In 2021 starten we met de uitrol van de doorontwikkelde 
versie van de dienstverlening. 

� Gedurende het hele jaar hebben scholen aangepaste online ondersteuning vanuit de 
Bibliotheek op School ontvangen, o.a. met een nieuwsbrief maar ook door het 
beantwoorden van vragen/ het geven van boekentips en het uitvoeren van de landelijke 
monitor of door het voeren van leesgesprekken met taalzwakke kinderen. 

 
Leesbevorderende initiatieven tijdens corona 
In 2020 zijn diverse alternatieve initiatieven voor de jeugd opgestart. Dit ter vervanging van 
de normale leesbevorderingsactiviteiten. Zo zijn er leestasjes voor leerlingen samengesteld, 
leespakketten op maat (zowel voor leerlingen in het primair onderwijs als het voortgezet 
onderwijs, dit als opvolging van lees bevorderende één op één gesprekken met leerlingen) 
en zijn er vele digitale lees bevorderende lessen gegeven. Daarnaast een greep uit de 
alternatieve dienstverlening per gemeente. 
 
Culemborg 
� In de periode tussen de eerste en de tweede lockdown is er in Culemborg iedere 

woensdagmiddag een Medialab georganiseerd voor de jeugd. 
� Daarnaast zijn er de hele zomervakantie klooi- en voorleesactiviteiten uitgevoerd. 
� Er is een Sinterklaasshow ontwikkeld. Deze show heeft zeven keer plaatsgevonden, 

waarvan 2 gratis voorstellingen speciaal voor kinderen van de Stichting Help Elkaar. 
 
West Maas en Waal 
� Het ondersteuningsprogramma Vlot & vloeiend lezen vond plaats op de basisschool in 

Beneden-Leeuwen en in Dreumel. Hiermee boden we ondersteuning aan leerlingen die 
een (vergaande) leesachterstand hebben opgelopen door corona. 

� In het voorjaar van 2020 kwamen we met ouders en kinderen drie keer samen op school 
(de Gravin van Rechterenschool in Appeltern) om samen te lezen. Hiervoor was door de 
Bibliotheek een programma opgesteld. De leerkracht was erg enthousiast dat alle ouders 
kwamen en ook de ouders waren nadien positief te spreken over de bijeenkomst.  

� Op de Mariaschool in Boven-Leeuwen verzorgde de Bibliotheek vakantieleestasjes om 
kinderen te stimuleren ook in de vakantie te blijven lezen. In een mail vertelde een 
enthousiaste leerkracht dat leerlingen hierdoor weer leesplezier ervaren. 

 
Tiel  
� Tijdens de eerste lockdown is via Teams samengelezen met leerlingen uit groep 3 en 4 

van de Prins Willem Alexanderschool (Tiel Centrum) en de Prins Mauritsschool 
(Passewaaij) die extra ondersteuning konden gebruiken. Voor elke leerling werd op maat 
een tasje gemaakt met daarin een leesboek en een informatieboek. Via een uitnodiging 
die de ouders ontvingen, ging men aan de slag. 

� Via Teams is klassikaal voorgelezen. Dit was voor beide partijen een bijzondere ervaring 
want het was wel vreemd om de Leescoach op een groot scherm te zien. Er is samen 
enthousiast afgesloten en beloofd elkaar snel weer in het echt te zien. Dat kon later in de 
maand mei weer.  

� Op het speciaal onderwijs De Hertog in Tiel is in november voor alle 16 groepen, een tas 
gevuld met een boek, een powerpoint met lesbrief en verwerkingen, en materialen die 
nodig waren voor de les geleverd.  

� De Bibliotheek op School Plus 
In Tiel is veel meerwerk geleverd op VVE-locaties. De extra ureninzet van de lees-
/mediacoaches 0-4 jaar werd gebruikt om ouders en kinderen verder te begeleiden.  
De lees-/mediacoaches 4-12 jaar hebben hun extra uren ingezet voor de onderbouw. 

 
Neder Betuwe 
� In november zijn de groepen 5-8 begeleid met het invullen van de monitor voor leerlingen. 

De monitor is een jaarlijkse toetsing om het leesplan binnen de school te evalueren. De 
input van leerlingen is hierin van groot belang. Omdat op deze SBO school de 
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leerkrachten hier zelf geen tijd voor hadden heeft de leescoach de monitor bij alle 
kinderen zelf afgenomen.  

� Ook in Neder Betuwe is gedurende de lock down periodes door de Leescoach contact 
onderhouden met de scholen. De nieuwsbrief is wekelijks verzonden met vele leestips en 
wetenswaardigheden rondom leesbevordering. 

 
Druten 
� In de Bibliotheek in Druten is Soul de voorleeshond geweest. Kinderen van dBos scholen 

zijn hierover geïnformeerd en waren onder de indruk dat deze mogelijkheid van voorlezen 
bestond. Veel kinderen vinden voorlezen namelijk moeilijk of spannend. Soul de 
Voorleeshond vindt het altijd fijn als je voorleest of plaatjes laat zien en luistert heel braaf 
naar je. Dit stimuleert aantoonbaar het leesplezier bij kinderen. 

� Tijdens de Kinderboekenweek is er een promotietoer langs de scholen geweest met als 
thema En toen? Er waren spannende verhalen over ridders zonder billen, de oorlog en 
weetjes over de oudheid.  

 
Kerkdriel 
� Ook in Kerkdriel is gedurende de lockdown periodes door de Leescoach persoonlijk 

contact onderhouden met de scholen. Diverse vragen over individuele leerlingen en 
ondersteuning zijn behandeld en de nieuwsbrief is verzonden met vele leestips en tips 
voor activiteiten rondom leesbevordering. 

 
West Betuwe 
� Er is wekelijks op een school met 6 leerlingen gewerkt om corona-achterstanden te 

verminderen. Bij een andere school is maandelijks met 16 leerlingen gewerkt om corona-
achterstanden weg te werken. 

� Er zijn leesgesprekken gevoerd met leerlingen met leesproblemen. 
� Daarnaast wordt antwoord gegeven op vele vragen. Een aantal vragen die opgevolgd en 

uitgevoerd zijn via Loom: uitleggen hoe je digitaal een biebpas kunt aanvragen en krijgen, 
en hoe je digitaal kunt lenen in de online bibliotheek. 

 
Zaltbommel 
� In Zaltbommel wordt op verzoek van de scholen (online) maatwerk geleverd. Bijvoorbeeld 

op het vlak van leesbevordering. De ontwikkelde ondersteuning (o.a. boekentips en 
digitale lessen leesbevordering) bieden we ook aan andere scholen aan. Wekelijks 
stuurnde we mailtjes naar de contactpersonen met digitale informatie die past bij de 
scholen. 

 
De Bibliotheek op School VO 
Op het Pantarijn in Kesteren wordt gewerkt met de Bibliotheek op School VO (voortgezet 
onderwijs). De Leescoach voert op maat een taalprogramma uit in goed overleg met het 
team. De school heeft ook meegedaan aan leesbevorderingscampagnes De Weddenschap 
en Read2Me!. Er hebben in totaal 4 VO-scholen meegedaan met de voorleeswedstrijd 
Read2Me! voor brugklassers, een Landelijk project gefinancierd door Kunst van Lezen. 
 
Op andere VO-scholen wordt op verzoek van de school maatwerk geleverd. Zo zijn er veel 
hulpvragen beantwoord, onder meer van het praktijkonderwijs. Er bestaat moeite om in deze 
tijd de leerlingen binnen het praktijkonderwijs aan het lezen te krijgen. De Leescoach heeft 
teksten gevonden die speciaal geschikt zijn voor deze doelgroep en waarmee goed digitaal 
gewerkt kan worden. 
 
Basisvaardigheden 
Basisvaardigheden zijn keihard nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij. 
Bibliotheek Rivierenland speelt met haar dienstverlening een belangrijke rol bij het 
bevorderen van de informatie- en digitale vaardigheden van de inwoners van regio 
Rivierenland. Dat is meer dan ooit nodig omdat de online informatiestroom toeneemt en de 
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technologische ontwikkelingen steeds meer vragen van mensen. In samenwerking met de 
gemeenten en lokale partners creëert Bibliotheek Rivierenland producten en diensten om de 
basisvaardigheden van mensen te vergroten. 
 
In de eerste helft van 2020 hebben er activiteiten plaatsgevonden t/m vrijdag 13 maart 2020. 
Daarna zijn alle activiteiten geannuleerd vanwege het coronavirus. Tijdens deze periode 
hebben we klanten telefonisch geholpen met digitale vragen.  
We hebben de fysieke activiteiten weer vanaf juli opgestart met een zomerprogramma 
rondom hulp bij online in alle deelnemende gemeenten. Na de zomer hebben we onze 
reguliere programmering, met een aantal aanpassingen, zoveel mogelijk weer opgepakt. 
Helaas hadden we zowel in november als in december wederom te maken met een lock 
down.  
 
De medewerkers digitale vaardigheden van alle gemeenten hebben maandelijks overleg met 
elkaar. Binnen deze groep werd er ook gewerkt aan de uitwerking van nieuwe producten, 
zoals workshops over nepnieuws, donorregistratie, digitale nalatenschap en de 
CoronaMelderApp. Zodra het coronavirus (meer) onder controle is, hopen we deze 
workshops in de hele regio in te plannen.  
 
Zo hadden we als alternatief een wekelijks spreekuur Eerste Hulp bij Online. Inwoners 
konden hier, op afspraak terecht met al hun digitale vragen. Zeker in deze coronatijd lopen 
mensen tegen hun digitale beperkingen aan. 
 
De diverse bijeenkomsten en het aantal deelnemers zijn terug te vinden in de jaarverslagen 
per gemeente. 
 
Taalhuizen 
Het (Digi-)Taalhuis of Leerhuis is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen beter 
kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Hier kunnen zij 
relevante cursussen volgen of zo nodig worden doorverwezen naar andere instellingen.  
Het (Digi-)Taalhuis of Leerhuis is opgezet en wordt onderhouden door lokale partners, 
samen met professionals en vrijwilligers. Bibliotheek Rivierenland is zo’n lokale partner. We 
ondersteunen en faciliteren het (Digi-)Taalhuis of Leerhuis met collectie en de inzet van een 
medewerker.  
Een greep uit de activiteiten die plaats hebben gevonden: 
� In de Week van Lezen en Schrijven is er digitaal aandacht gevraagd voor 

laaggeletterdheid. Ook is het Leerhuis een samenwerking aangegaan met Ziekenhuis 
Rivierenland. Voor bloedprikken moet voortaan online een afspraak gemaakt worden. Het 
ziekenhuis merkte dat veel mensen hier moeite mee hebben. Ze hebben contact met het 
Leerhuis gezocht.  

� wekelijks aanwezig om Klik en Tik te geven.  
� Taalquiz organiseren 
� Voor de opening van het Leerhuis in Zaltbommel is er een filmpje opgenomen. In dit 

filmpje werd ook verwezen naar het Taalhuis Maasdriel. Opnames waren o.a. in vestiging 
Kerkdriel.  

� Deelnemen aan overleg met taaldocenten en leerhuis coördinatoren.  
� Voor de Week van het Lezen en Schrijven is een speurtocht georganiseerd waarbij 

mensen door heel Tiel letters konden zoeken waarmee ze een zin moesten maken 
� Taalhuismedewerker Gianne Havinga is aanwezig geweest bij de audit t.b.v. de 

certificering van het Digi-Taalhuis in augustus en heeft het mobiele Digi-Taalhuis West 
Maas en Waal laten zien. Inmiddels is het Digi-Taalhuis West Maas en Waal officieel 
gecertificeerd.  

� Voor het nieuwe project ‘de innovatiekamer’ zijn er filmopnames gemaakt van 
Taalambassadeur José Brunselaar en het mobiele Digi-Taalhuis op de markt in Beneden-
Leeuwen. Tijdens deze filmopnames hebben José en Gianne gelijk geflyerd om het Digi-
Taalhuis West Maas en Waal te promoten.  
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2.3 Extra Programma’s en Projecten 
Niet alle projecten en diensten van Bibliotheek Rivierenland worden gefinancierd door de 
gemeente. Om te kunnen door ontwikkelen en om nieuwe dingen uit te kunnen proberen, 
vraagt de Bibliotheek ook regelmatig subsidie bij landelijke of regionale organisaties aan. 
Denk bijvoorbeeld aan de Hulp bij Belastingzaken, waarbij we extra middelen krijgen via de 
Belastingdienst zelf, middels een landelijk convenant. En bij sommige projecten draait het 
niet om extra middelen, maar juist om samenwerking en extra ureninzet. Ook daar zetten wij 
ons als Bibliotheek graag voor in. 
 
Proeftuin Leesoffensief (v)mbo in de regio 
Met Provinciale subsidie is er gedurende het jaar gewerkt aan het project Proeftuin 
Leesoffensief (v)mbo in de regio. In juni zijn de samenwerkingsovereenkomsten getekend en 
zijn de projecten van start gegaan. Bibliotheek Rivierenland werkt binnen de pilot samen met 
Mbo Helicon te Geldermalsen en Cambium College, locatie de Waard in Zaltbommel. Twee 
leescoaches van de Bibliotheek organiseren steeds weer nieuwe activiteiten waarmee naar 
verwachting leerlingen leesplezier beleven en positieve leeservaringen opdoen.  
 
Zo is op het Mbo Helicon een schrijversbezoek van Margje Woodrow georganiseerd. 
Speciaal voor de proeftuin is een uitzondering gemaakt, zodat dit live doorgang kon vinden.  
Verder zijn in West Betuwe meerdere leespakketjes met boeken samengesteld n.a.v. 12 
gevoerde leesgesprekken met studenten op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een 
presentatie gegeven aan het docententeam over het belang van lezen op het Mbo. Ook is er 
gewerkt aan een aantrekkelijke en passende collectie. 
 
Voor dit project hebben we middelen ontvangen van de Provincie Gelderland. Deze 
middelen worden uitgekeerd via de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB). We doen 
dit project in samenwerking met Helicon Geldermalsen en Cambium Zaltbommel, locatie De 
Waard en met studenten van het Praktijklab van ROC Rivor, die voor ons een deelopdracht 
in het project uitvoeren: het werven van leesambassadeurs ten behoeve van een denktank 
waarin kan worden nagedacht over een regionaal leesoffensief. 
 
Belastinghulp 
Voor een grote, groeiende groep burgers (2,5 miljoen laaggeletterden en 1,6 miljoen 
digibeten) wordt het steeds moeilijker om zelfstandig digitaal zaken met de belastingdienst te 
regelen. Om te voorkomen dat burgers hierdoor in de problemen komen, is tussen de 
Belastingdienst en de Bibliotheek een convenant gesloten voor de periode 2019 - 2022. 
Doelen: 

� Beschikbaar stellen van computer-, en printfaciliteiten 
� Het aanbieden van gratis digivaardigheidscursussen 
� Hulp bieden bij belastingzaken 

Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangen we een financiële bijdrage van de 
Belastingdienst. Deze bijdrage wordt uitgekeerd via de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het 
programma wordt uitgevoerd met diverse regionale en lokale partners.  
 
Praat Mee 
Bij het werken op locatie (binnen de peuteropvang) als lees-/mediacoach voor het jonge 
kind, als Boekstartcoach op het consultatiebureau of bij de begeleiding van Boek op Bezoek 
(voorleesproject bij gezinnen thuis), ontmoeten we veel moeders. Een deel van deze 
moeders (laagtaalvaardig, met een migratieachtergrond) geeft aan dat ze het Nederlands 
praten missen. De kinderen gaan naar school, de man gaat naar het werk en zij zijn thuis. 
Uiteraard zijn er allerlei mogelijkheden om te oefenen met het Nederlands, maar we zien 
vaak dat deze drempel toch nog te groot is voor deze vrouwen. Zij hebben bijvoorbeeld hun 
inburgering wel gedaan, maar doen er later weinig mee en gaan hard achteruit in de 
taalvaardigheid. Om dan in een talig traject te stappen, waar gelezen en geschreven moet 
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worden, vinden zij te spannend. Om hierop in te spelen, willen we een ondersteuningsgroep 
opzetten waar deze moeders hun Nederlandse spreek- en luistervaardigheid kunnen 
oefenen in een vertrouwde omgeving.  
 
Doelen: 
Na een periode van 20 weken is het doel dat deze moeders: 
� vrijer worden in het gebruiken van de Nederlandse taal; 
� beter met een leerkracht en/of dokter kunnen communiceren over hun kind(eren); 
� aan het begin staan van een leertraject bij bijvoorbeeld het Leerhuis Tiel, het ROC of de 

Bibliotheek.   
Om deze doelen te kunnen realiseren, hebben we middelen ontvangen van Tel mee met 
Taal. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met ROC Rivor, Mozaïek Welzijn en 
Gemeente Tiel.  

Innovatiekamer Rivierenland 
De afgelopen jaren is de vraag naar taalambassadeurs flink gegroeid in Rivierenland. Steeds 
meer organisaties zetten taalambassadeurs in voor presentaties gericht op bewustwording 
en/of voor een testpanel dat kijkt naar communicatiemiddelen. Tegelijkertijd merken we dat 
het moeilijk is om voldoende nieuwe taalambassadeurs te vinden. Dit is niet alleen een 
probleem in Rivierenland, maar speelt in heel Nederland. Daarom heeft de landelijke 
belangenbehartigingsorganisatie voor taalambassadeurs, Stichting ABC, subsidie 
aangevraagd bij de Rijksoverheid om veertien innovatiekamers te starten. Rivierenland is 
één van deze innovatiekamers.  
 
Doelen 
� Het vinden, opleiden en inzetten van zeven tot tien nieuwe taalambassadeurs.  
� Het ontwikkelen van een werkwijze rondom de inzet en ondersteuning van 

taalambassadeurs. En deze werkwijze goed borgen binnen de regio Rivierenland.  
 
Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangen we subsidie van de Rijksoverheid. Deze 
subsidie wordt uitgekeerd via Stichting ABC. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking 
met ROC Rivor en gemeente Tiel.  
 
Hoger bereik door inzet Mobiel Digi-Taalhuis  
Vanaf het najaar 2016 is de aandacht voor het thema laaggeletterdheid binnen de gemeente 
West Maas en Waal flink toegenomen. Naast een meerjarig beleidsprogramma, is de 
gemeente ook het Digi-Taalhuis West Maas en Waal gestart. Dit was een goed begin, maar 
we zagen ook dat het aanbod rondom basisvaardigheden zich centreerde in de grootste kern 
Beneden-Leeuwen, terwijl de gemeente West Maas en Waal nog zeven andere dorpskernen 
kent. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben onder meer moeite met straatnaamborden lezen 
en het reizen met het openbaar vervoer. Ook hebben zij niet altijd de middelen om naar een 
andere dorpskern te reizen. Aangezien laaggeletterden zich vaak ook erg schamen voor hun 
probleem, is het belangrijk dat het aanbod zo toegankelijk mogelijk is. Dat doen we door 
inzet van ons mobiel Digi-Taalhuis West Maas en Waal 
 
Doelen: 
� Het inrichten van een mobiel Digi-Taalhuis  
� Het organiseren van 60 activiteiten met het mobiel Digi-Taalhuis 
 
Om deze doelen te kunnen realiseren, hebben we middelen ontvangen van de Provincie 
Gelderland. Deze middelen worden uitgekeerd via de Samenwerkende Gelderse 
Bibliotheken (SGB). Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Gemeente West 
Maas en Waal, Sociom, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, ROC Rivor, Werkcoöperatie 
West Maas en Waal, en GGD Gelderland-Zuid.   
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Informatiepunt Digitale Overheid 
Maar liefst 4 miljoen mensen vinden het lastig om overheidszaken via de computer te 
regelen. Mensen die hier hulp bij nodig hebben, kunnen terecht bij de Informatiepunten 
Digitale Overheid die bibliotheken hebben ingericht. Het informatiepunt komt voort uit een 
samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse bibliotheken en 
Manifestgroep-partijen (de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, LBIO, Logius, RVR, 
RBW, SVB en UWV). Via een landelijk convenant zijn voor de periode 2019-2021 middelen 
vrij gekomen om te experimenteren met het Informatiepunt Digitale Overheid. 
 
Doelen: 
� Het scholen van onze medewerkers om specifieke vragen te kunnen beantwoorden 
� Het openen van twee fysieke punten in Tiel en Beneden-Leeuwen 
� Het organiseren van 4-6 activiteiten per jaar 
 
Om deze doelen te kunnen realiseren ontvangen we een financiële bijdrage van de 
Manifestgroep-partijen. Deze bijdrage wordt uitgekeerd via de Koninklijke Bibliotheek (KB). 
Het programma wordt uitgevoerd met diverse regionale en lokale partners.  
 
Taalakkoord Rivierenland 
Bibliotheek Rivierenland is een actieve partner binnen het Taalakkoord Rivierenland. Zo 
nemen we deel aan het WEB overleg dat een paar keer per jaar plaatsvindt met alle 
gemeenten en een aantal grote partners. Ook steken we uren in een werkgroep die 
gezamenlijk het jaarplan 2021 hebben opgesteld en op 25 maart 2021 een bijeenkomst 
organiseren voor alle partners van het Taalakkoord.  
 

3. Vooruitblik  
Doorontwikkeling, opleiding en Bibliotheekvernieuwing 
De voortdurende doorontwikkeling en innovatie van onze programma’s is absoluut 
noodzakelijk. Om de juiste keuzes te maken is onderzoek en effectmeting voor ons van 
belang.  
 
Het afgelopen jaar zag Bibliotheek Rivierenland een aantal medewerkers uitstromen en ook 
maar liefst zestien nieuwe collega’s kwamen onze teams versterken. Dat betekent dat we 
blijven investeren in opleiding en ontwikkeling van nieuwe medewerkers. We haalden nieuwe 
kennis binnen, noodzakelijk voor de doorontwikkeling van onze organisatie. De ontwikkeling 
en opleiding van onze vrijwilligers heeft ook onze aandacht nodig. Dit hopen we in 2021 op 
te kunnen pakken. We hebben de wens met diverse functieprofielen te gaan werken, 
waardoor we vrijwilligers beter en langer aan ons kunnen binden en ook het werk voor hen 
boeiend houden.  
 
De gemeente Neder Betuwe heeft een bezuiniging aangekondigd voor het jaar 2022. 
 
Zoals ook in het voorwoord vermeld staat, is de Bibliotheek relevanter dan ooit. Juist ook 
door de huidige crisis is de noodzaak  om te werken aan gelijkwaardigheid groot. Door de 
reorganisatie in 2019 hebben we ervoor gezorgd dat we met een laag bedrag per inwoner 
zoveel mogelijk mensen met de voeten in de rivierklei hebben staan, die elke dag werken 
aan gelijke kansen. We leveren veel. We hopen dat de gemeenten zich dit ook realiseren. 
We bewegen mee en ontwikkelen door. Hiervoor halen we veel externe subsidies binnen. 
We houden onze blik gericht op mogelijke kostenverlagingen en we zetten de subsidies 
zoveel mogelijk in op inhoudelijk Bibliotheekwerk. Maar we hopen ook dat we kunnen blijven 
werken aan onze maatschappelijke opgaves. Nu stoppen met programma’s heeft voor 
inwoners grote gevolgen voor de toekomst. 
 
  



 20 

Inspelen op Risico’s 
In 2019 is er een Risico Evaluatie en Inventarisatie uitgevoerd. Actiepunten uit deze 
evaluatie moeten de komende periode opgepakt worden. Ook hier hebben we vertraging 
opgelopen. Daarnaast is een aantal van onze locaties dringend toe aan een make-over, 
waarbij we zullen voorzien in uitbreiding van studieplekken, waar grote behoefte aan is. 
We zetten onverminderd in op een gezonde bedrijfsvoering en efficiënte processen. Als 
eigen risicodrager voor verzuim moeten we de bestemmingsreserve verhogen om 
vervanging in te kunnen zetten waar nodig. Het kort ziekteverzuim is laag. Daarentegen 
worden collega’s helaas geregeld met langdurige ernstige ziektes geconfronteerd. Daar 
hebben we voldoende weerstandsvermogen voor nodig. 
 
Innovatie 
Er lopen twee provinciale Innovatiesubsidies waarmee we nieuw Bibliotheekwerk 
vormgeven. Dit zijn: 
 
21e-eeuwse vaardigheden in de regio 
We breiden in het project 21e-eeuwse vaardigheden in de regio de programmering vanuit 
onze Medialabs in Tiel en Geldermalsen uit naar alle andere bibliotheken en externe locaties 
in zoveel mogelijk kernen in de overige gemeenten. Onze Medialab-activiteiten zijn erop 
gericht mensen kennis te laten maken met nieuwe technologieën en te laten ondervinden 
wat het inhoudt om met coderen, programmeren, robots, 3d-printing, virtual reality etc bezig 
te gaan. 
 
Proeftuin leesoffensief (v)mbo in de regio 
Om beter gestalte te geven aan de doorgaande leeslijn zijn we met provinciaal geld een 
project gestart waarin we samen met twee scholen voor voortgezet onderwijs (mbo en vmbo) 
het leesplezier onder jongeren stimuleren op school, om het uiteindelijke effect te bereiken 
dat jongeren met een voldoende taalniveau en een goed tekstbegrip van school komen. In 
dit project werken we aan preventie van laaggeletterdheid op scholen en geven we invulling 
aan de ontbrekende schakel in de doorgaande leeslijn (0-18) die erop gericht is de cyclus 
van laaggeletterdheid te doorbreken. De proeftuin is gestart met het aanbieden van een 
aantrekkelijke, toegankelijke collectie van boeken en content en het uitvoeren van 
leesbevorderende activiteiten door de lees-/mediacoach, zowel gericht op de leerlingen als 
op het docententeam. 
 
Nieuwe landelijke subsidie: 
 
Makerslab in Tiel 
Onlangs heeft Stichting PICA aan de KB een subsidie toegekend voor het 
project MAKERLAB. In vier bibliotheken in het land worden makersplaatsen ingericht waarin 
wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van programmering, uitrusting en 
inbedding in de lokale omgeving. 
Samen met Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Gorredijk zijn 
wij één van die bibliotheken.  
Een makerplaats is een creatieve doe-het-zelf ruimte waar mensen kunnen samenkomen om 
te creëren, uit te vinden en te leren. Denk daarbij aan een plek waar je bijvoorbeeld met een 
lasercutter of vinylsnijder aan de slag kan, waar je kan 3d printen, zeefdrukken, of waar zelfs 
gewoon een naaimachine staat. 
  
Concreet betekent dit dat we dit jaar nog in Tiel een complete makerplaats krijgen ingericht 
op de plek van het Medialab! De inrichting gaat volledig op basis van ónze wensen en 
mogelijkheden/beperkingen van ons gebouw, onze ruimte en bestaande activiteiten.  
Dit project past perfect in de maatschappelijke doelstelling uit ons beleidsplan, namelijk de 
participatie in de informatiesamenleving. We zijn er trots op dat we voor dit project zijn 
uitgekozen. 
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Behoefte arbeidsmarkt 
Wij bevinden ons in een regio waar de behoefte aan makers en doeners groot is. Door de 
makersplaatsen hopen we meer kinderen te kunnen interesseren voor werk en beroepen die 
zo hard nodig zijn. Dit project is een begin en we willen hier samen met diverse strategische 
allianties verder aan werken. 
 
Doorontwikkeling educatieprogramma 
Met de doorontwikkeling van het educatieprogramma bepalen we binnen de doorgaande 
leeslijn met behulp van effectmetingen welke aanpak de beste resultaten oplevert. Daarop  
blijven we doorontwikkelen. We werken aan een zichtbare verandering in gedrag en het 
hierdoor vergroten van kansen. Met onze gezinsaanpak zetten we erop in meer ouders te 
bereiken en hen te ondersteunen bij het oppakken van hun rol binnen de leesbevordering. 
Dit gaan we onder andere doen met het nieuwe product Leesplezier Thuis. 
 
Binnen de Bibliotheek op School steken we meer in op deskundigheidsbevordering door 
leerkrachten en teams te coachen. We zetten in op het stimuleren van de leesmotivatie met 
kleine groepjes leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast besteden we op 
sleutelmomenten, in de groepen 3, 4 en 6 -wanneer de leesmotivatie aantoonbaar daalt- 
klassikaal aandacht aan leesbevordering en het stimuleren van leesplezier. 
 
Voor het vmbo ontwikkelen een aantal formats in het innovatieproject Proeftuin Leesoffensief 
(v)mbo in de regio. Daarnaast volgen wij de landelijke ontwikkelingen binnen het voortgezet 
onderwijs om gebruik te maken van bewezen best practices en daarmee een effectieve 
aanpak te kunnen bieden in de leesmotivatie van jongeren. Hierbij is met name de 
financiering een knelpunt.  
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4. Financiën  

In control 

Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland is ondanks het bewogen jaar wegens de 
verschillende maatregelen met betrekking tot het coronavirus ‘in control’ en is in staat 
geweest om in 2020, met name door scherp te sturen op de bedrijfslasten, het jaar positief af 
te sluiten. 
Door de coronamaatregelen en onzekerheden daaromtrent hebben diverse activiteiten 
alsook de daaraan gerelateerde kosten geen doorgang kunnen vinden. Echter dienen deze 
activiteiten nog wel plaats te vinden om de achterstand in met name de collectie, marketing 
en ontwikkeling van personeel en vrijwilligers te kunnen nivelleren. Een groot deel van het 
resultaat inzake het kalenderjaar 2020 is daarom opgenomen in de bestemmingsreserve, 
zodat er in 2021 een start gemaakt kan worden met het wegwerken van deze achterstanden. 

Resultaat en Eigen Vermogen 

Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland sluit 2020 af met een positief resultaat van 
€ 213.394, dit resultaat wordt geheel toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De 
bestemmingsreserve bedraagt ultimo boekjaar 2020 € 282.254. De bestemmingsreserve 
bestaat ultimo boekjaar 2020 uit een reserve ten behoeve van dekking ziektekosten 
personeel ad. € 89.370, een reserve ten behoeve van de implementatie van de nieuwe visie 
ad. € 40.884, een reserve ten behoeve van ontwikkeling personeel en vrijwilligers ad. 
€ 77.000, een reserve ten behoeve van collectie ad. € 50.000 en een reserve ten behoeve 
van marketing ad. € 25.000. 
 
Het Eigen Vermogen is positief en voldoende voor een organisatie van deze omvang; het 
blijft binnen de daarvoor door subsidiegevers gestelde kaders.   

Solvabiliteit & liquiditeit 

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen) is met 
1.37 voldoende. Van het totale vermogen per 31 december 2020 van € 2.318.395 is er 
€ 1.343.009 aan Eigen Vermogen en  € 975.386 aan Vreemd Vermogen. Ten opzichte van 
31 december 2019 zijn de liquide middelen toegenomen tot een bedrag van € 1.199.314. De 
quick-ratio en current-ratio (Verhouding vlottende activa ten opzichte van vreemd vermogen 
op korte termijn, er zijn geen voorraden) is met 1,58 voldoende.  
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II  BALANS PER 31-12-2020 
 31-12-2020 31-12-2019 
  __________ __________ 
ACTIVA  
Vaste activa 
Materiële vaste activa  772.933 893.873 
Vlottende activa 
Vorderingen en overlopende activa  346.148 299.442 
Liquide middelen  1.199.314 1.143.113 
  _________ _________
  2.318.395 2.336.428 
  ========= ======== 
PASSIVA 
Eigen vermogen 
Algemene reserve  110.408 110.408 
Bestemmingsreserve  282.254 68.860 
Bestemmingsfonds  950.347 933.214 
 
Vreemd vermogen 
Kortlopende schulden  975.386 1.223.946 
  _________ _________ 
  2.318.395 2.336.428 
  ========= ========= 
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III  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 Exploitatie 2020 Exploitatie 2019 Begroting 2020 
 _____________ _____________ ____________ 
BATEN 
Subsidies 4.627.187 4.576.151 4.545.000 
Inkomsten Bibliotheek 680.040 681.517 675.000 
Specifieke dienstverlening 77.869 84.415 45.000 
Overige baten 141.679 196.683 140.000 
Onttrekking / bijdrage uit de reserve 0 0 0 
 __________ __________ __________ 
Totaal der baten 5.526.775 5.538.766 5.405.000 
 
LASTEN 
Personeelskosten 2.753.616 2.711.982 2.715.000 
Huisvestingskosten 1.108.277 1.114.686 1.105.000 
Collectie en media 635.348 728.769 746.000 
Automatiseringskosten 344.142 349.489 345.000 
Specifieke kosten 206.726 289.355 240.000 
Administratiekosten 124.983 130.748 92.000 
Bestuurskosten 85.670 117.603 113.000 
Transportkosten 26.121 27.311 36.000 
Overige kosten 28.498 9.290 10.000 
 __________ __________ __________ 
Totaal der lasten 5.313.381 5.479.233 5.402.000 
 __________ __________ __________ 
Resultaat boekjaar 213.394 59.533 3.000 
 ========== ========== ========== 
   
MUTATIES RESERVES 
Mutaties bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserve ziekteverzuim -50.620 -38.750 0 
Bestemmingsreserve implementatie nieuwe visie -10.774 -20.783 0 
Bestemmingsreserve ontwikkeling -77.000  0 
Bestemmingsreserve collectie -50.000  0 
Bestemmingsreserve marketing -25.000  0 
 __________ __________ __________ 
 -213.394 -59.533 0 
 
MUTATIES BESTEMMINGSFONDS 
Dekking afschrijvingslasten 132.530 134.074 0 
Ontvangen reservering afschrijvingslasten -15.000 -15.000 0 
Ontvangen doelsubsidies -130.694 -256.819 0 
Gerealiseerde doelsubsidies 171.031 178.531 0 
 __________ __________ __________ 
 157.867 40.786 0 
  
Reeds verdisconteerd in exploitatie -157.867 -40.786 0 
    
 __________ __________ __________ 
 0 0 3.000 
 ========== ========== ========== 
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IV  KASSTROOMOVERZICHT 2020 
Kasstroom  
Resultaat boekjaar 0 
Afschrijvingskosten 191.733 
Mutatie bestemmingsfonds 17.133 
Mutatie bestemmingsreserve 213.394 
Mutatie voorzieningen 0  _________ 
  422.260 
Operationele kasstroom  
Afname/toename kortlopende schulden -248.560 
Toename/afname vorderingen -46.706  _________ 
 
  -295.266 
 
Investeringskasstroom   
Investeringen -74.309 
Desinvesteringen 3.516  _________ 
 
Investeringskasstroom -70.793 
Afname/toename langlopende schulden 0 
 
Financieringskasstroom  0 
  ________ 
Toename/afname liquide middelen  56.201 
  ======== 

 
 
Beginstand liquide middelen  1.143.113 
Eindstand liquide middelen  1.199.314   ________ 
  56.201 
  ======== 
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V  TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

Algemene toelichting 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). 

Grondslagen voor de balanswaardering 

Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of 
vervaardigingskosten. Er wordt afgeschreven vanaf 1 januari na het moment van 
ingebruikneming. 
 
Afschrijvingspercentages: 
Inrichting en inventaris 5 tot en met 10 jaar 10 - 20% 
Automatisering zelfservice 14,29% 
Automatisering internetwerkplekken en apparatuur 20% 
 
De van overheid ontvangen bijdragen voor investeringen worden op de balans gezet. 
Hiervan worden in de toekomst de afschrijvingslasten van de investeringen gedekt. 
 
Vorderingen 
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen 
geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele 
beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet 
anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opeisbare 
vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. 
 
Eigen vermogen 
Bestemmingsreserve 
Deze reserves worden gevormd door (een deel van) het voordelig resultaat van enig jaar te 
bestemmen voor een toekomstige investering en/of activiteit. Per categorie wordt haar 
aandeel in deze reserves toegelicht. 
 
Pensioenvoorziening 
De pensioenregeling van Bibliotheek Rivierenland is een toegezegd-pensioenregeling, 
waarbij het ouderdomspensioen een middelloon bevat, en de regeling is ondergebracht bij 
het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). Omdat de Bibliotheek geen verplichting 
heeft tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het 
bedrijfstakpensioenfonds, is in de jaarrekening de pensioenregeling verwerkt als zijnde een 
toegezegde bijdrageregeling. 
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Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en de lasten van enig verslagjaar, 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of 
diensten na aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen, alsmede baten 
uit hoofde van giften, (huur)subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. 
 
Beheerslasten 
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
 
Contributie restitutieverplichting 
Op basis van de ontvangen contributies met geldigheidsduur van één jaar is per einde 
boekjaar een reservering opgenomen ter hoogte van de omvang van de 
lidmaatschapsmaanden voor het nieuwe boekjaar. 
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VI  TOELICHTING OP DE BALANS  

ACTIVA 

Vaste activa 
 
Verloop materiële vaste activa (MVA)  
 Inrichting  
 en inventaris Automatisering Totaal 
 
Boekwaarde 31-12-2019 750.477 143.396 893.873 
Investeringen 2020 0 74.309 74.309 
Desinvesteringen 0 -3.516 -3.516 
Correctie inventaris naar automatisering 0 0 0 
Afschrijvingen 2020 -143.453 -48.280 -191.733 
 ________ _______ ________ 
Boekwaarde 31-12-2020 607.024 165.909 772.933 
 
Cumulatieve afschrijvingen en  1.534.060 244.050 1.778.110 
waardeverminderingen  
 ________ _______ ________ 
Aanschafwaarde vaste activa 2.141.084 409.959 2.551.043 
 
Boekwaarde 31-12-2020 excl. MVA i.u. 607.024 165.909 772.933 
Investeringen 2020 / MVA i.u. 2021 0 0 0 
 ________ _______ ________ 
Boekwaarde 31-12-2020 607.024 165.909 772.933 
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  31-12-2020 31.12-2019 
 

ACTIVA 

 
Materiële vaste activa 
Inrichting en inventaris  607.024 750.477 
Automatisering  165.909 143.396 
  _________ ________ 
  772.933 893.873 
 
Verzekerde waarden 
Gebouwen en terreinen  139.100 
Inrichting en inventaris  1.678.400 
Collectie en media  3.712.960 
Automatisering  390.988 
  _________ 
Verzekerde waarde materiële vaste activa  5.921.448 
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  31-12-2020 31-12-2019 
 

ACTIVA 

 
Vlottende activa 
 
Debiteuren 
Debiteuren  86.200 76.255 
Debiteuren subsidie gemeenten  5.772 8.002 
  ________ _______ 
  91.972 84.257 
 
Belastingen en premies 
Te vorderen omzetbelasting  48.554 90.074 
 
    
Vooruitbetaalde kosten 
Vooruitbetaalde bedragen  29.249 14.882 
 
Overige vorderingen 
Waarborgsommen  750 750 
Transitorische activa  0 51.909 
Te ontvangen doelsubsidies  175.000 57.570 
Overige vorderingen en overlopende activa  623 0 
  ________ _______ 
  176.373 110.229 
  ________ _______ 
 
 
Totaal vorderingen en overlopende activa 346.148 299.442 
 
 
Liquide middelen 
Kas  2.305 2.253 
Bank  1.197.009 1.140.859 
  __________ ________ 
  1.199.314 1.143.112 
 
Totaal vlottende activa 1.545.462 1.442.554 
  ========== ========= 
 
 
TOTAAL ACTIVA  2.318.395 2.336.427 
  ========== ========== 
  



 31 

  31-12-2020  31-12-2019 
 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Eigen Vermogen 
Eigen vermogen / algemene reserve  110.408  110.408 
 
 
Verloopstaat eigen vermogen / algemene reserve 
Beginsaldo boekjaar 110.408  110.408 
Mutaties boekjaar 0  0 
 ___________  ___________ 
 110.408  110.408 
 
Bestemmingsreserve (vrij besteedbaar) 
Ziekteverzuim  89.370  38.750 
Implementatie nieuwe visie  40.884  30.110 
Ontwikkeling personeel en vrijwilligers  77.000  0 
Collectie  50.000  0 
Marketing  25.000  0 
  ________  _______ 
  282.254  68.860 
 
Verloopstaat bestemmingsreserve  
Beginsaldo boekjaar 68.860  268.339 
Toegevoegd dekking van ziekteverzuim 50.620  38.750 
Toegevoegd implementatie nieuwe visie 10.774  20.783 
Toegevoegd ontwikkeling personeel en vrijw. 77.000  0 
Toegevoegd collectie 50.000  0 
Toegevoegd marketing 25.000  0 
Onttrekking transitievergoeding VSO’s 0  -259.012 
 _________  _________ 
Eindsaldo boekjaar 282.254  68.860 
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  31-12-2020 31-12-2019 
 

PASSIVA 

Bestemmingsfonds (niet vrij besteedbaar) 
Inrichting Tiel  221.683 233.708 
Inrichting Culemborg  94.800 118.396 
Inrichting Kerkdriel  186 372 
Inrichting Dreumel  4.305 9.740 
Inrichting Zaltbommel  24.559 38.573 
Inrichting Beesd  15.246 26.655 
Inrichting Ammerzoden  12.214 16.472 
Inrichting Opheusden (Neder-Betuwe)  19.346 26.797 
Inrichting Ochten (Neder-Betuwe)  8.464 12.281 
Inrichting Ophemert (West Betuwe)  9.799 13.172 
Inrichting Geldermalsen (West Betuwe)  91.604 110.929 
Inrichting Haaften (West Betuwe)  12.976 16.535 
Inrichting Beneden-Leeuwen (West Maas en Waal)   25.466 30.559 
Inrichting Druten  9.352 11.223 
Inrichting Asperen  2.522 2.833 
Huisvesting Neder-Betuwe  4.012 0 
Huisvesting Culemborg  8.725 0 
Huisvesting Tiel  4.722 0 
Huisvesting Maasdriel  4.921 0 
Huisvesting West Betuwe  7.212 0 
Huisvesting West Maas en Waal  2.887 0 
Huisvesting Druten  1.502 0 
Huisvesting Zaltbommel  3.122 3.467  
Ontvangen subsidies voor afschrijvingen MVA projecten  7.235 9.043  
Bestemmingsfonds SamenWel!  5.000 91.945 
Bestemmingsfonds Buren  175.000 0 
Overheveling subsidie voor projecten die komend boekjaar   
worden uitgevoerd  173.487 160.514 
  _______ _______ 
  950.347 933.214 
  ======== ======== 
 
Bestemmingsfondsgelden zijn geoormerkte middelen (van derden) voor de dekking van de 
(kapitaal)lasten van de reeds gedane of toekomstige investeringen, alsook doelsubsidies 
welke nog niet zijn gerealiseerd. Deze zijn dus niet vrij besteedbaar. 
 
Verloopstaat bestemmingsfonds 
Beginsaldo 1 januari 2020 933.214 
Toegevoegd voor dekking van afschrijvingen: 15.000 
Onttrokken voor dekking van afschrijvingen -132.530 
Toevoeging implementatie Buren 175.000 
Onttrokken inzake projecten -171.031 
Toegevoegd inzake projecten 130.694  _________ 
 _______ 
Eindsaldo 31 december 2020 950.347 
 ======== 
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  31.12-2020 31-12-2019 
 

PASSIVA 

Vreemd vermogen 

Kortlopende schulden 
Crediteuren  103.851 119.758 
 
 
Te betalen belastingen en premies: 
Loonheffing en sociale lasten  88.785 82.308 
Pensioenpremie  75.325 66.322 
  _______ _______ 
  164.110 148.630 
 
 
Vooruit ontvangen contributies  309.329 313.504 
 
 
Overlopende passiva en overige schulden op korte termijn 
Reservering vakantiegeld  85.558 80.090 
Reservering vakantiedagen  82.764 76.111 
Te betalen accountantskosten  16.800 16.800 
Te betalen nettolonen / transitievergoedingen  9.266 259.012 
Transitorische passiva  203.708 210.041 
  _________ _________ 
  398.096 642.054  
 
 
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva  975.386 1.223.946 
 
TOTAAL PASSIVA  2.318.395 2.336.427 
  ========== ========== 
 



 34 

VII NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN 
Voor de gebouwen zijn huurverplichtingen aangegaan die jaarlijks € 803.673 bedragen. 
De looptijden van de huurverplichtingen variëren:  
 
- Voor looptijden korter dan of gelijk aan een jaar zijn er huurverplichtingen aangegaan voor 

€ 237.196 
- Voor looptijden langer dan één jaar en looptijden die gerelateerd zijn aan het convenant 

Bibliotheekwerk zijn er huurverplichtingen aangegaan voor € 385.931 
- Voor looptijden langer dan 5 jaar zijn er huurverplichtingen aangegaan voor  

€ 180.546 
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VIII TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 Exploitatie 2020 Exploitatie 2019 Begroting 2020 

BATEN 

Subsidies 
 

Bijdrage gemeenten / exploitatie subsidie 2.536.966 2.467.807 2.530.000 
Bijdrage gemeenten / huisvestingslasten 954.472 961.116 975.000 
Bijdrage gemeenten / doelsubsidies 967.599 973.597 940.000 
Bijdrage derden / doelsubsidies 168.150 173.631 100.000 
 _________ _________ _________ 
 4.627.187 4.576.151 4.545.000 
 
Opbrengsten diensten en producten 
 

Opbrengsten contributies 673.395 670.508 670.000 
Schadevergoedingen 6.645 11.009 5.000 
 _________ _________ _________ 
 680.040 681.517 675.000 
Overige  
 

Diverse baten 9.051 62.513 10.000 
Dekking afschrijvingslasten door bestemmingsfonds 132.530 134.074 130.000 
Rentebaten 98 96 0 
 _________ _________ _________ 
 821.719 878.200 815.000 
 
Specifieke dienstverlening 
 

Dienstverlening aan scholen 57.726 41.789 40.000 
Lezingen en cursussen 9.562 1.078 0 
Overige dienstverlening en detachering 10.581 41.548 5.000 
 _________ _________ _________ 
 77.869 84.415 45.000 
 
Onttrekking uit reserves 
 

Onttrekking uit reserve 0 0  0  
 _________ _________ _________ 
 0   0 0 
 
TOTAAL BATEN 5.526.775 5.538.766 5.405.000 
 ========== ========== ========== 
 
De gerealiseerde subsidies zijn nagenoeg gelijk aan de begrote subsidies 2020. 
De doelsubsidies zijn hoger doordat er meer producten vanuit gemeenten zijn afgenomen 
dan begroot en er meer subsidies vanuit derden zijn ontvangen. 
.  
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 Exploitatie 2020 Exploitatie 2019 Begroting 2020 
 

LASTEN 

Personeelskosten 
 

Personeel in loondienst: 
Salarislasten 1.852.127 1.669.902 1.790.000 
Pensioenkosten 275.142 246.914 270.000 
Premies en sociale lasten 353.290 313.134 314.000 
Reiskosten en onkostenvergoedingen 38.966 52.351 57.000 
Studiekosten/deskundigheidsbevordering 10.114 39.072 50.000 
Overige kosten personeel in loondienst 43.825 84.119 58.000 
 _________ _________ _________ 
 2.573.464 2.405.492 2.539.000 
Personeel niet in loondienst: 
Uitzendkrachten en vrijwilligers 2.328 11.020 30.000 
Inhuur derden en advieskosten 177.824 250.470 146.000 
 _________ _________ _________ 
 180.152 261.490 176.000 
Overige personeelskosten 
Ontslagkosten personeel 0 45.000 0 
 _________ _________ _________ 
 0 45.000 _________0
 _________ _________ 
 2.753.616 2.711.982 2.715.000 
 ========= ========= ========= 
 
Medewerkers 
In 2020 waren er 62 medewerkers in dienst, waarvan 42 voor onbepaalde tijd en 20 voor 
bepaalde tijd. De gemiddelde formatie van Bibliotheek Rivierenland is hoger doordat er nog 
vijf medewerkers in dienst waren die in 2020 uit dienst zijn gegaan door reorganisatie.  
In 2020 gingen er 19 medewerkers uit dienst en kwamen er 16 in dienst. 
Er waren 8 fulltime medewerkers in dienst en 54 parttime medewerkers. De gemiddelde 
leeftijd is gedaald naar 48 jaar (was 50 jaar in 2019).  
 
Het ziekteverzuim steeg in 2020 naar 1,33% (in 2019 was dit 1,3%). Dit percentage is 
exclusief langdurig ziekteverzuim en zwangerschapsverlof. Inclusief langdurig ziekteverzuim 
en zwangerschapsverlof was het ziekteverzuim 6,25% (ten opzichte van 8,1 in 2019). 
 
Vrijwilligers 
In 2020 waren er 398 vrijwilligers bij ons actief, in 2019 waren dit er 367. 
 
Raad van Bestuur 
In 2020 bestond het bestuur uit mevrouw A.A.H. Vos. Als directeur-bestuurder heeft zij een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. Met haar vergoeding van € 86.497 voldoet zij aan het 
individueel bezoldigingsmaximum WNT als bestuurder van de Raad van Bestuur. 
 
Raad van Toezicht 
In 2020 was mevrouw G.T. Niemeijer voorzitter van de Raad van Toezicht. Ze is benoemd 
als voorzitter tot december 2022. Met haar vergoeding € 2.370 voldoet zij aan het individueel  
bezoldigingsmaximum WNT als voorzitter van de Raad van Toezicht. 
In 2020 bestond naast voorzitter mevrouw G.T. Niemeijer de raad van Toezicht uit de heer J. 
van Dinteren, de heer A.J.P.M. van Gessel, de heer P. van Moort, de heer P.G.A. Reijers en 
de heer B.W. de Graaff ieder als lid van de Raad van Toezicht. Ieder van hen voldoet aan 
het individuele bezoldigingsmaximum WNT als lid van de Raad van Toezicht. 
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 Exploitatie 2020 Exploitatie 2019 Begroting 2020 
 

LASTEN 

Huisvestingskosten 
 

Huur gebouwen 659.002 655.080 656.000 
Schoonmaakkosten 63.717 59.404 68.000 
Energie- en servicekosten 209.795 197.078 206.000 
Afschrijving inventaris 10.923 9.035 2.000 
Afschr. inventaris gedekt door best.fonds 132.530 134.094 128.000 
Verzekering en beveiliging 13.576 23.619 20.000 
Belastingen 7.239 7.108 10.000 
Onderhoud gebouw en inventaris 2.109 4.047 5.000 
Kleine aanschaffingen 0 390 0 
Overige huisvestingskosten inrichting Tiel 9.386 24.831 10.000 
 _________ _________ _________ 
 1.108.277 1.114.686 1.105.000 
 ========= ========= ========= 
 
Collectie en media 
 

Boeken en mediadragers 362.949 404.179 449.000 
Leen- en reprorecht 137.008 140.781 150.000 
Tijdschriften en dagbladen 80.766 78.477 82.000 
Kosten aanschafinformatie en titelbeschrijving 53.267 97.006 55.000 
Overige kosten collectie en media 1.358 8.326 10.000 
 _________ _________ _________ 
 635.348 728.769 746.000 
 ========= ========= ========= 
 
Bestuurskosten 
 

Contributies   25.127 24.054 25.000 
Accountantskosten 16.800 21.800 16.500 
Bestuurskosten en vergoedingen 8.857 6.701 9.000 
Representatiekosten 683 1.401 2.500 
Documentatie en vakliteratuur 652 1.369 1.000 
Promotie 8.312 15.281 33.000 
Overige organisatiekosten 25.239 46.997 26.000 
 _________ _________ _________ 
 85.670 117.603 113.000 
 ========= ========= ========= 
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 Exploitatie 2020 Exploitatie 2019 Begroting 2020 
 

LASTEN 

Administratiekosten 
 

Financiële en personeelsadministratie 52.504 71.715 35.000 
Reproductie 50.573 37.308 33.000 
Telefoonkosten 5.603 4.676 6.000 
Porti- en vrachtkosten 1.264 3.654 3.000 
Bankkosten 8.396 8.286 9.000 
Kantoorbenodigdheden 5.853 5.109 5.000 
Overige kantoorkosten 790 0 1.000 
 _________ _________ _________ 
 124.983 130.748 92.000 
 
Automatiseringskosten 
  
Bibliotheekautomatisering 132.586 122.018 130.000 
Communicatiekosten 25.391 15.066 25.000 
Afschrijving automatisering 51.797 46.232 52.000 
Kosten ledenadministratie 1.756 8.969 3.000 
Overige automatiseringskosten, inhuur derden 132.612 157.204 135.000 
 _________ ________ _________ 
 344.142 349.489 345.000 
 
Transportkosten 
 

Transportkosten 26.121 27.311 36.000 
 
Specifieke kosten 
 

Specifieke kosten projecten 206.726 289.355 240.000 
 
Overige  
 

Overige kosten 28.498 9.290 10.000 
 __________ __________ __________ 
TOTAAL LASTEN 5.313.381 5.479.233 5.402.000 
 ========== ========== ========== 
 
RESULT. EXPLOITATIE BOEKJAAR 213.394 59.533 3.000 
 
RESULTAATBESTEMMING  
 

Toevoeging bestemmingsreserve -213.394 59.533 0 
 _________ ________ _________ 
 
RESULTAAT BOEKJAAR 0 0 3.000 
 ========== ========== ========== 
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IX OVERIGE GEGEVENS 
Statutaire regeling inzake winstbestemming 
Het voordelige exploitatiesaldo van ieder boekjaar staat in overeenstemming met de 
(statutaire) regelingen inzake resultaatbestemming ter beschikking van het bestuur van de 
stichting. Het bestuur heeft de mogelijkheid om ten laste van de vrije reserves van de 
stichting in enig boekjaar een bestemmingsreserve te vormen gericht op de uitbreiding, 
ontwikkeling en het in stand houden van de Openbare Bibliotheek. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen geweest die aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. 
 
 
  



FSV 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland te Tiel gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening eengetrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland per 31 december 2020 en van 

het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn Cl Verslaggeving voor 

kleine organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit:de balans per 31 december 2020; 

1. de winst- en verliesrekening over 2020; en 

2. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants 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. 

VOOR WAARMERK 
BIJ VERKLARING D.D. 

.1 0 
1 l,Ul 	JL 

FSV 
A:T4tv5 AV!SEURS 

FSV Accountants + Adviseurs B. V. 	Telefoon: 088 900 5301 	Handelsregister te Utrecht nr. 11020683 	Vestigingen: 
Hogeweg 43 	 Telefax: (0418) 579 688 	Lid van de vereniging SPA 	 Amsterdam, Zaltbommel 
Postbus 128 	 E-mail: info@fsv.nl 	Member of Nexia International 
5300 AC ZALTBOMMEL 	 Internet: www.fsv.nl  



FSV 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

- het bestuursverslag; 

- de overige gegevens 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 

overige gegevens in overeenstemming met Rjk Cl Verslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. 

ERKLAAING D.D. 
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FSV 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 	 -: - - 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende Rjk Cl Verslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is 

het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 

haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan 

voortzetten. 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 toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuiteit niet langer kan 

handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing 

van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Zaltbommel, 29 maart 2021 

FSV Accountants + Adviseurs B.V. 

Was getekn 

drs. R.H.J.M. van der Meijs RA 

VOOR WAARMERK 
BIJ VERKLARING D.D. 

2 9 !t;T 2321 

FSV 
;T-IN TS+ADVISEURS 

43 



 44  




