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Inleiding
Beste lezer,

Dit is het jaarverslag van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland over het jaar 
2018. Het is de verantwoording aan onze gemeenten, die de Bibliotheek 
voor een belangrij k deel fi nancieel ondersteunen. Het is ook een overzicht 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de Bibliotheek en nieuwsgierig is 
naar wat wij  allemaal (nog meer) doen. Het jaar 2018 lichten we toe aan 
de hand van vij f thema’s, waarmee we de maatschappelij ke waarde van de 
Bibliotheek inkleuren.

1. Goede start voor de toekomst
2. Bouwsteen voor duurzaam samenleven
3. Huiskamer van de buurt
4. Podium voor literatuur, kunst & cultuur
5. Studie- & werkplek.

Een paar hoogtepunten voor de Bibliotheek in 2018 waren de opening van 
de vernieuwde Bibliotheek in Plein1 in Heemstede, de herinrichting van 
de Bibliotheek Haarlem Schalkwij k, de eerste editie van het Cultuurfestival 
Hillegom en het Groot Dictee der Nederlandse Taal in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum. 

Daarnaast is er veel werk verzet voor ons publiek. Met enthousiasme en 
betrokkenheid hebben alle collega’s van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
er weer een prachtig jaar van gemaakt, waarop we met trots kunnen 
terugkij ken. Veel leesplezier!

Roxane van Acker, directeur-bestuurder 
van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
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2.1 
De Bibliotheek als goede  
start voor de toekomst

Of je nu jong of oud bent, van hier of van ver komt,  
een goede of valse start hebt gehad in het leven: 
iedereen moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft een 
breed aanbod op het gebied van taal-, spreek- en 
leesvaardigheid. Zo stimuleren we de inwoners van 
de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, 
Hillegom en Zandvoort om hun basisvaardigheden te 
ontwikkelen, leesplezier te ervaren en een leven lang  
te leren.
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Lees verder

Project: Voorlezen is fantastisch
Voorlezen is leuk én legt een goede basis voor de taalontwikkeling van 
kinderen. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland promoot voorlezen dan ook 
volop. Bijvoorbeeld tijdens het Voorleesuurtje op woensdagmiddag in 
onder meer de Bibliotheek Bloemendaal en het jaarlijkse ‘voorleesfeest’: de 
Nationale Voorleesdagen. Tijdens een ontbijtje in de Bibliotheek luisterden 
kinderen naar het verhaal Sst! De tijger slaapt. Kinderen tot en met 5 jaar 
die werden ingeschreven als nieuw lid kregen het prentenboek en een 
tijgerknuffel cadeau. De actie leverde de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
225 nieuwe jeugdleden op.

http://www.jaarverslagbzk.nl/#THEMA1
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2.2
De Bibliotheek als bouwsteen  
voor duurzaam samenleven
De Bibliotheek ondersteunt mensen om hun werk 
goed te kunnen blijven doen, in contact te blijven 
met familie, vrienden en de buurt en de juiste 
overheidsinformatie en -instanties te vinden voor 
vragen over opleiding, werk of financiën. Want 
niemand mag aan de zijlijn blijven staan. Iedereen kan 
van waarde zijn voor een ander. Samen zoek je naar 
antwoorden en los je problemen op.

De klassieke functie van de Bibliotheek – 
boeken uitlenen – is in zichzelf al duurzaam en 
toekomstgericht. Door kennis over te dragen, kunnen 
toekomstige generaties nieuwe uitdagingen aan. 
Maar duurzaamheid betekent voor de Bibliotheek ook 
verantwoordelijkheid nemen: voor mensen, het milieu 
én voor wat je koopt en consumeert.
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Lees verder

Project: Digitaal Sterk!
In opdracht van de gemeente Haarlem-Zandvoort werkt de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland in het project Digitaal Sterk! samen met de grote 
welzijnspartners aan het versterken van de digitale vaardigheden van 
ouderen. Vanuit dit lokale project en op grond van het convenant met de 
Belastingdienst boden wij in 2018 de basiscursus Klik & Tik en de cursus 
Leer werken met de digitale overheid aan. Klik & Tik vond in de wijkcentra 
plaats. Hierdoor bereikten we mensen voor wie hulp dicht bij huis het beste 
werkt. 

Bij de evaluatie zijn de deelnemers niet alleen positief over de cursus en de 
docenten, maar geven ze ook aan meer digitaal zelfvertrouwen te hebben. 
Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van hun omgeving en bijvoorbeeld 
beter in staat om zelf zaken met de overheid te regelen.

http://www.jaarverslagbzk.nl/#THEMA2
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2.3 
De Bibliotheek als  
huiskamer van de buurt

Er zijn maar weinig plekken waar iedereen zo naar 
binnen kan lopen. De Bibliotheek is zo’n ‘third place’: 
een laagdrempelige plek in de publieke sfeer waar 
mensen elkaar ontmoeten en samen dingen doen. De 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland speelt graag in op de 
veranderende behoeften van onze leden en bezoekers. 
Door de Bibliotheken te verbouwen en anders in te 
richten, versterken we de functie van de Bibliotheek 
als huiskamer van de buurt en dragen zo bij aan een 
aantrekkelijke en levendige woonomgeving van de 
inwoners van Zuid-Kennemerland.
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Project: Vernieuwde Bibliotheek  
in Heemstede
In september is Plein1 aan het Julianaplein in Heemstede feestelijk 
geopend. Behalve de Bibliotheek vind je er diensten op het gebied van 
werk, zorg & welzijn, kinderopvang, veiligheid, educatie en cultuur. Een 
mooie kans voor de Bibliotheek om samen te werken, andere doelgroepen 
in contact te brengen met onze dienstverlening en bij te dragen aan 
aantrekkelijke voorzieningen in Heemstede. 

Overal in het gebouw is er plek om te lezen, te studeren of te werken. De 
bovenste verdieping van de Bibliotheek is voor de jeugd en heeft een aparte 
voorleeshoek. Door de ruime openingstijden van Plein1 kunnen bezoekers 
ook buiten de reguliere openingstijden van de Bibliotheek boeken lenen, 
verlengen en inleveren. 

Lees verder

http://www.jaarverslagbzk.nl/#THEMA3
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2.4 
De Bibliotheek als  
podium voor literatuur,  
kunst & cultuur
Bij literatuur, kunst en cultuur gaat het uiteindelijk 
over ons. Over mensen. En onze drijfveren, ambities, 
plannen en idealen. Door je te verplaatsen in een 
personage of de bedoelingen van een schrijver of 
kunstenaar, ontdek je nieuwe werelden. En leer je 
andere standpunten en opvattingen kennen. Het 
verruimt je blik. De mooie ervaringen geven je leven 
kleur. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland brengt leden 
en bezoekers op een laagdrempelige manier met al dat 
moois in aanraking.
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Project: Cultuurfestival Hillegom
Organisaties die elkaar eerder ontmoetten in het Cultuurcafé Hillegom 
besloten de handen ineen te slaan en organiseerden in 2018 de allereerste 
editie van het Cultuurfestival Hillegom. Vanwege hun grote achterban 
waren de Bibliotheek en de Hillegomse Muziekschool de trekkers van het 
festival. Het festival, dat op 29 september plaatsvond als aftrap van het 
culturele seizoen, was vooral een dag waarop de inwoners van Hillegom 
konden ontdekken wat Hillegom op cultureel gebied allemaal te bieden 
heeft. Er kwamen duizend bezoekers op het festival af.

Lees verder

http://www.jaarverslagbzk.nl/#THEMA4
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2.5 
De Bibliotheek als  
studie- & werkplek
Als je thuis geen rust of ruimte hebt, is het fijn om 
buiten de deur een plek te hebben waar je kunt 
studeren of werken. En daarvoor niet stad en land 
hoeft af te reizen. Een plek met gratis wifi, waar je op je 
gemak de krant leest of een boek uit de kast pakt. Het 
past helemaal bij de missie van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland om tegemoet te komen aan de behoefte 
van onze bezoekers aan meer studie- en werkplekken. 
Met onze dienstverlening spelen we daar ook op in. 
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Project: Studieplekken in Schalkwijk
Onze leden, gasten, maatschappelijke en andere partners weten de 
Bibliotheek Haarlem Schalkwijk steeds beter te vinden. De indeling van 
het pand voldoet echter niet meer aan het veranderende gebruik door 
bijvoorbeeld taalleerders en groepjes scholieren. Het was een van de 
redenen om de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk in 2018 te herinrichten. 
Door de nieuwe studieruimtes kunnen we groepen nu beter ontvangen. 
Andere bezoekers ervaren meer rust in de rest van de Bibliotheek. Van de 
nieuwe studieruimtes wordt volop gebruikgemaakt. Een verbetering dus.

Lees verder

http://www.jaarverslagbzk.nl/#THEMA5
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#medewerkersvandebieb

Birgitta Fijen 
Business Development Manager
De Bibliotheek is een laagdrempelige plek. Volgens 
Birgitta, die sinds juli 2017 bij de Bibliotheek werkt, 
maakt dit dat de Bibliotheek met beide benen in de 
samenleving staat. “Ik heb altijd iets met boeken gehad, 
zoals zo veel mensen. Maar bij de Bibliotheek kun je 
tegenwoordig voor zó veel meer terecht dan alleen 
boeken lenen. Deze vernieuwing biedt ontzettend veel 
kansen en het is mijn missie om die te benutten! Op 
welke manier kunnen we samenwerking met anderen 
partijen aangaan? En hoe kunnen we de Bibliotheek 
hierop inrichten? Dat zijn vraagstukken waar ik heel 
enthousiast van word.” Birgitta houdt zich ook bezig 
met fondsenwerving. De Bibliotheek haalt namelijk niet 
alleen inkomsten uit de leden, maar ook uit subsidies 
en samenwerkingen met bedrijven. Momenteel is ze 
bijvoorbeeld bezig met de fondsenwerving voor de 
VoorleesExpress; een project waarbij vrijwilligers bij 
gezinnen thuis komen voorlezen. “Ik vind het prachtig 
om te zien hoe mooi de Bibliotheek kan aansluiten bij 
allerlei urgente opgaven vanuit een stad of dorp.”



3.0
Financieel
Het aantal leden van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland was in 2018: 67.818. Van de inwoners 
van onze regio is 27% lid van de Bibliotheek. Afgelopen 
jaar hebben we 956.916 bezoekers mogen ontvangen in 
onze vestigingen.

Zandvoort

Hillegom

Bloemendaal

Heemstede

Haarlem
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Totaal

2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 42.488 39.586 -7%**

Volwassenen 28.416 27.566 -3%

Instellingen +  scholen 156 158 1%

Overigen 483 508 5%

Totaal 71.543 67.818 -5%

Gebruikte e-book accounts 5.226 5.128 -2%

Aantal inwoners 248.862 248.889 0%

% inwoners lid 29% 27%

Bezoekers 959.480 956.916 -0,3%

Omvang collectie 414.386 405.866 -2%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 1.318.396 1.241.762 -6%

E-book uitleningen 66.905 71.775 7%

Totaal uitleningen 1.385.301 1.313.537 -5%

Openingsuren 349 349 0%

Aantal activiteiten 558 775 39%

Groepsontvangsten educatie 529 489 -8%

3.1
De Bibliotheek Zuid-
Kennemerland in cij fers

Algemeen

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

67.818 leden

248.889
inwoners hiervan 

is lid

27%

956.916
bezoekers

405.866
collectie

* excl. e-book uitleningen
**De Bibliotheek Zuid-Kennemerland maakt steeds meer de transitie van kwantiteit naar kwaliteit. Dit geldt ook voor ons ledenbestand. 
Ten gevolge van de AVG moest ons collectief lidmaatschap worden aangepast. Kinderen kunnen niet meer via school lid worden van de 
Bibliotheek. Bij  de aanpassing van dit proces zij n de kinderen die nooit lenen ook uit het ledenbestand gehaald. Zonder deze administratieve 
opschoning zou de daling van het ledenbestand er als volgt uitzien: Totaal -1,1%, Haarlem -0,2%, Bloemendaal -3,0%, Heemstede -3,7%, 
Hillegom -2,7% en Zandvoort 0,3%.

Lees verder

http://www.jaarverslagbzk.nl
http://www.jaarverslagbzk.nl/#FIN2
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Gem Haarlem

2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 27.053 25.158 -7%

Volwassenen** 19.516 19.101 -2%

Instellingen +  scholen 97 99 2%

Overigen 408 422 3%

Totaal 47.074 44.780 -5%

Gebruikte e-book accounts

Aantal inwoners 159.717 159.819 0%

% inwoners lid 29% 28%

Bezoekers 749.823 725.647 -3%

Omvang collectie*** 283.250 275.131 -3%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 865.003 862.506 0%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 196 196 0%

Aantal activiteiten 332 471 42%

Groepsontvangsten educatie 335 312 -7%

* excl. e-book uitleningen
** incl. stationsleden ontdubbeld
*** incl. station

Gemeente Haarlem

725.647
bezoekers

159.819
inwoners

275.131 
collectie

hiervan 
is lid

28%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

44.780 leden
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Centrum Noord Oost

2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 10.507 10.511 0% 9.114 8.204 -10% 2.081 1.832 -12%

Volwassenen** 11.459 11.267 -2% 3.674 3.549 -3% 618 622 1%

Instellingen +  scholen 38 40 5% 28 28 0% 6 6 0%

Overigen 325 327 1% 35 36 3% 2 3 50%

Totaal 22.329 22.145 -1% 12.851 11.817 -8% 2.707 2.463 -9%

Gebruikte e-book accounts

Aantal inwoners

% inwoners lid

Bezoekers 427.193 370.228 -13% 139.888 148.962 6% 28.461 31.760 12%

Omvang collectie*** 177.282 172.986 -2% 52.749 53.272 1% 12.929 12.509 -3%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 447.989 449.650 0% 247.964 240.678 -3% 39.199 40.533 3%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 56 56 0% 40,5 40,5 0% 23,5 23,5 0%

Aantal activiteiten 124 105 -15% 71 104 46% 63 98 56%

Groepsontvangsten educatie 100 115 26

Schalkwij k Spaarndam Station

2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 5.021 4.342 -14% 330 269 -18%

Volwassenen** 2.914 2.781 -5% 110 104 -5% 1.258 778 -38%

Instellingen +  scholen 21 21 0% 4 4 0%

Overigen 46 56 22%

Totaal 8.002 7.200 -10% 444 377 -15% 1.258 778 -38%

Gebruikte e-book accounts

Aantal inwoners

% inwoners lid

Bezoekers 104.835 111.532 6% 1.357 1.629 20% 48.089 61.536 28%

Omvang collectie*** 35.712 32.111 -10% 2.825 2.560 -9% 1.753 1.693 -3%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 114.464 115.650 1% 2.442 3.267 34% 12.945 12.728 -2%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 34,5 34,5 0% 16 16 0% 25 25 0%

Aantal activiteiten 65 155 138% 1 -100% 8 9 13%

Groepsontvangsten educatie 70 1

* excl. e-book uitleningen
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Gem Bloemendaal

2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 3.826 3.621 -5%

Volwassenen** 2.253 2.138 -5%

Instellingen +  scholen 23 24 4%

Overigen 17 31 82%

Totaal 6.119 5.814 -5%

Gebruikte e-book accounts

Aantal inwoners 23.225 23.203 0%

% inwoners lid 26% 25%

Bezoekers 83.962 84.185 0%

Omvang collectie*** 33.352 34.002 2%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 121.455 125.310 3%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 54 54 0%

Aantal activiteiten 69 86 25%

Groepsontvangsten educatie 74 89 20%

* excl. e-book uitleningen

Gemeente Bloemendaal

84.185
bezoekers

23.203
inwoners

34.002
collectie

hiervan 
is lid

25%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

5.814 leden
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Bennebroek Bloemendaal

2017 2018 % 2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 1.236 1.033 -16% 2.590 2.588 0%

Volwassenen** 636 594 -7% 1.617 1.544 -5%

Instellingen +  scholen 5 6 20% 18 18 0%

Overigen 4 17 27 59%

Totaal 1.877 1.637 -13% 4.242 4.177 -2%

Gebruikte e-book accounts

Aantal inwoners

% inwoners lid

Bezoekers 18.281 19.613 7% 65.681 64.572 -2%

Omvang collectie*** 6.613 7.095 7% 26.739 26.907 1%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 26.006 31.565 21% 95.449 93.745 -2%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 19,5 19,5 0% 34,5 34,5 0%

Aantal activiteiten 18 33 83% 51 53 4%

Groepsontvangsten educatie 57 32

* excl. e-book uitleningen
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Gem Heemstede

2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 5.462 5.277 -3,4%

Volwassenen 3.373 3.141 -6,9%

Instellingen +  scholen 16 15 -6%

Overigen 4 6 50%

Totaal 8.855 8.439 -5%

Gebruikte e-book accounts

Aantal inwoners 27.105 27.080 0%

% inwoners lid 33% 31%

Bezoekers 23.118

Omvang collectie 40.750 38.827 -5%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 148.984 73.569 -51%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 38,5 38,5 0%

Aantal activiteiten 30 44 47%

Groepsontvangsten educatie 47 32 -32%

* excl. e-book uitleningen

Gemeente Heemstede

23.118
bezoekers

38.827 
collectie

27.080
inwoners hiervan 

is lid

31%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

8.439 leden
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Gem Hillegom

2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 3.924 3.319 -15%

Volwassenen** 1.950 1.893 -2,9%

Instellingen +  scholen 13 13 0%

Overigen 12 10 -17%

Totaal 5.899 5.235 -11%

Gebruikte e-book accounts

Aantal inwoners 21.815 21.821 0%

% inwoners lid 27% 24%

Bezoekers 65.136 65.070 0%

Omvang collectie*** 32.637 33.326 2%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 115.473 113.800 -1%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 30 30 0%

Aantal activiteiten 89 122 37%

Groepsontvangsten educatie 59 56 -5%

* excl. e-book uitleningen

65.070
bezoekers

33.326
collectie

Gemeente Hillegom

21.821
inwoners hiervan 

is lid

24%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

5.235 leden
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Gem Zandvoort

2017 2018 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 2.223 2.211 -1%

Volwassenen** 1.324 1.293 -2,3%

Instellingen +  scholen 7 7 0%

Overigen 42 39 -7%

Totaal 3.596 3.550 -1%

Gebruikte e-book accounts

Aantal inwoners 17.000 16.966 0%

% inwoners lid 21% 21%

Bezoekers 60.559 58.896 -3%

Omvang collectie*** 24.397 24.580 1%

U
it

le
ni

ng
en Uitleningen* 67.481 66.577 -1%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 31 31 0%

Aantal activiteiten 38 52 37%

Groepsontvangsten educatie 14 -100%

* excl. e-book uitleningen

58.896
bezoekers

24.580
collectie

Gemeente Zandvoort

16.966
inwoners hiervan 

is lid

21%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

3.550 leden
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3.2
Jaarrekening
De fi nanciële resultaten van de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland ten opzichte van de begroting.

Financieel verslag 2018 
Stichting Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland

Een aantal beleidsvoornemens uit het beleidsplan 
 ‘Het Nieuwe Hoofdstuk’ zij n in 2018 verder uitgevoerd. 
Het gaat om de aanpassing van de MT-structuur, 
innovatieprojecten en invoering van business 
development. Daarnaast is de vestiging Haarlem 
Schalkwij k opnieuw ingericht. Dit was noodzakelij k 
door veroudering en de wens tot modernisering. 
Ook in de vestiging Heemstede vond een ingrij pende 
herinrichting plaats, door het samengaan met een 
aantal partners in het multifunctionele gebouw Plein1. 

Een aantal voornemens uit 
het beleidsplan Het Nieuwe 
Hoofdstuk zij n in 2018 verder 
uitgevoerd.
De investeringen zij n niet geactiveerd, maar volledig 
ten laste gebracht van de bestemmingsreserves en/of 
voorzieningen en deels rechtstreeks ten laste van de 
exploitatie 2018.

Het voornemen is om in 2019 en volgende jaren 
conform een opgesteld Investeringsplan de in het 
meerjarenbeleid opgenomen doelstellingen verder ten 
uitvoer te brengen.

Het exploitatieresultaat 2018 bedraagt € 72.477 
negatief. De saldi van de projecten Innovatie 2018 en 
Herinrichting Heemstede bedragen € 177.385.

Balans
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2018 
€ 1.576.500. Dit bedrag bestaat uit een algemene 
reserve, egalisatiereserves, bestemmingsreserves en 
voorzieningen.

Het opgestelde investeringsplan 2019-2023 
voorziet in uitgaven voor innovatieprojecten, 
vervangingsinvesteringen en verduurzamen en 
aanpassen vestigingen. 

De afname van het eigen vermogen ten opzichte van 
de balans per 31 december 2017 met € 319.800 is het 
saldo van onttrekkingen uit en een enkele toevoeging 
aan bestemmingsreserves en voorzieningen.

De egalisatiereserve per gemeente is een reserve 
van maximaal 8% van het subsidiebedrag (excl. 
huisvesting). In 2018 zij n zowel de Algemene reserve als 
de Egalisatiereserve per gemeente niet gewij zigd.
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Geconsolideerd Balans € €

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2018

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Grond 272.187 272.187

Gebouwen 315.866 278.761

Totaal gebouwen en grond 588.053 550.948

Verkregen activa gemeente Haarlem 90.000 80.000

Automatiseringsapparatuur 47.979 15.993

Totaal Materiële vaste activa 726.032 646.941

Financiële vaste activa

Boeterente geldlening Hillegom 8.907 6.098

Vlottende activa

Debiteuren 44.145 46.848

Nog te ontvangen subsidies / exploitatielast 214.484 142.285

Vooruitbetaalde expl. latsen/projecten 152.562 148.442

Belastingen en premies Soc. Verz. 112.040 78.256

Totaal bovenstaand 523.231 415.831

Liquide middelen

Rekening courant bank 112.114 33.462

Deposito 4.367.599 2.054.039

Kruisposten 1.180 1.719

Totaal bovenstaand 4.480.893 2.089.220

TOTAAL ACTIVA 5.739.063 3.158.090

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Geconsolideerde balans per 31-12-2018 
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Geconsolideerd Balans € €

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2018

Vlottende activa

Algemene Reserve 92.491 92.491

Egalisatiereserve gemeente Haarlem 341.000 341.000

Egalisatiereserve gemeente Heemstede 52.000 52.000

Egalisatiereserve gemeente Bloemendaal 11.451 11.451

Egalisatiereserve gemeente Hillegom 15.000 15.000

Egalisatiereserve gemeente Zandvoort 7.200 7.200

Bestemmingsreserve MVA Haarlem 90.000 80.000

Bestemmingsreserve Opleidingen 0 100.000

Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid 143.056 109.057

Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek 130.000 80.000

Bestemmingsreserve Automatisering 81.097 81.097

Bestemmingsreserve Innovatie 286.219 171.503

Bestemmingsreserve Herinrichting Retail 130.544 17.874

Bestemmingsreserve Collectie 28.477 0

Totaal eigen vermogen 1.408.535 1.158.673

Voorzieningen

Voorziening huurdersonderhoud Haarlem 235.482 165.014

Voorziening huurdersonderhoud Haarlem 252.361 252.852

Totaal voorzieningen 487.843 417.866

Langlopende schulden

Gemeente Bloemendaal 115.714 106.071

B.N.G. vestiging Hillegom 191.109 98.126

Totaal langlopende schulden 306.823 204.197

Kortlopende schulden

Crediteuren 380.537 382.905

Vooruitgangen exploit./subs. baten 2.106.253 56.444

Afl ossingsverplichtingen 97.752 102.625

Nog te betalen exploitatielasten 482.948 412.007

Nog te betalen salariskosten/vakantiedagen 200.688 189.894,

Belastingen en pensioenpremies 267.684 233.479

Totaal Kortlopende schulden 3.535.862 1.377.354

TOTAAL PASSIVA 5.739.063 3.158.090
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Staat van Baten en Lasten 

In de Staat van Baten en Lasten over 2018 zij n per 
component de belangrij kste verschillen aangegeven 
tussen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
begroting en de jaarrekening.

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Geconsolideerde Staat van 
Baten en Lasten 

Rekening 
2017

Begroting 
2018

Rekening
 2018 Verschil v/n

Baten

Gebruiksinkomsten 1.305.308 1.288.900 1.196.381 -92.519 n

Specifi eke dienstverlening 331.530 314.500 418.059 103.559 v

Diverse baten 123.134 103.300 99.929 -3.371 n

Subsidies 6.432.144 6.430.600 6.545.332 114.732 v

Som der baten 8.192.116 8.137.300 8.259.701 122.401 v

Lasten

Bestuur en organisatie 276.794 272.900 248.617 24.283 v

Huisvesting 1.348.923 1.380.400 1.295.026 85.374 v

Personeelskosten 5.062.157 4.864.400 5.227.774 -363.074 n

Administratie 123.934 131.000 127.430 3.570 v

Transport 7.662 7.500 7.363 137 v

Automatisering 290.936 300.000 296.032 3.968 v

Collectie en media 920.900 936.600 876.250 60.350 v

Specifi eke kosten 37.817 45.500 35.198 10.302 v

Overige kosten 113.479 198.700 218.488 -19.788 n

Som der lasten 8.182.602 8.137.300 -72.477 -194.878 n

Resultaat 9.514 0 -72.477 -72.477 n
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Rekening 
2017

Begroting 
2018

Rekening
 2018 Verschil v/n

Bestemming Resultaat:

Exploitatieresultaat 2018 -72.477

Projecten

Herinrichting Heemstede -112.670

Innovatie 2018 -64.715

-249.862

Dekking:

Onttrekking Bestemmingsreserve Herinrichting 112.670

Onttrekking Bestemmingsreserve Innovatie 64.715

Onttrekking Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid 34.000

Onttrekking Bestemmingsreserve Collectie vrij val 28.477

Onttrekking Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa vrij val 10.000

249.862
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Onderwerp Omvang Risico/Kans Mogelijk effect

Debiteuren € 47.000 10% € 4.700

Mobiliteitsbeleid € 250.000 40% € 100.000

Boetes / Contributies € 50.000 50% € 25.000

Saldo €129.700

Omvang weerstandsvermogen en risico’s 

De gemeente Haarlem heeft de Stichting ook in 2018 
ingedeeld in de toezichtcategorie: normaal. Dit houdt 
in dat er volgens de beschikking éénmaal per jaar 
ambtelij k en bestuurlij k contact plaatsvindt, met 
het oog op de voortgang van de prestaties waarvoor 
subsidie is verleend. Bij  de andere gemeenten is 
deze risicokwalifi catie niet van toepassing. Wel is in 
de subsidievoorwaarden bepaald dat er structureel 
ambtelij k en bestuurlij k overleg plaatsvindt tussen de 
gemeenten en de Bibliotheek. 

De Stichting loopt een aantal risico’s. Ten aanzien van 
de op de balans opgenomen post Debiteuren van 
€ 47.000 is het risico maximaal 10%.

Naar verwachting is daarnaast voor toekomstige 
afvloeiingskosten personeel een bedrag nodig van 
maximaal € 250.000. Het risico wordt geschat op 40%.

Het aantal opzeggingen door betalende leden is in 
2018 conform de landelij ke ontwikkeling gestegen, wat 
een negatief eff ect op de inkomsten uit contributies 
heeft gehad. 

Behoud van betalende leden is en blij ft een speerpunt 
van beleid, maar daarnaast zal de komende jaren op 
zoek worden gegaan naar andere inkomstenbronnen 
voor enkel bezoekers en dienstverlening voor 
bij voorbeeld het onderwij s. 

In 2018 is een boetevrij  abonnement ingevoerd, 
waardoor de inkomsten uit boetes sterker zij n gedaald 
dan voorzien. Het risico voor een verdere (extra) 
terugloop van inkomsten uit boetes wordt geschat op 
€ 25.000 met een kans van 50%.

De tendens van ontlezing van het papieren boek heeft 
zich weliswaar voortgezet, maar daar staat tegenover 
dat het belang van lezen en het bestrij den van 
laaggeletterdheid zowel nationaal als regionaal door 
tal van instanties wordt gepromoot. Het risico voor een 
verdere terugloop van betalende leden wordt geraamd 
op € 25.000, met een kans van 50%.

Het weerstandsvermogen per 31 december 2018 kan 
als toereikend worden beschouwd.

Samenvatting
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3.3
Wet normering topinkomens
De bezoldiging en de ontslagvergoeding van 
topfunctionarissen die werkzaam zij n in de (semi)-
publieke sector worden door de Wet normering 
topinkomens (WNT) aan een maximum gebonden.

WNT-verantwoording 2018 
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is het 
algemene WNT-maximum van toepassing. Het 
bezoldigingsmaximum in 2018 voor de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland is € 189.000. Dit geldt naar rato 
van de duur en/of omvang van het dienstverband.
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Bezoldiging 2018

Directie-bestuur
Bedragen x € 1 R.M.J. van Acker E.J. Vos-Meijer

Functiegegevens Directeur-bestuurder
Manager Collectie 
& Educatie / wnd. 

directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8

Deeltij dfactor in fte 1,0 0,667

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 104.539,57 € 64.7047,61

Beloningen betaalbaar op termij n € 13.556,52 € 7.562,80

Subtotaal € 118.096,09 € 71.610,41

Individueel toepasselij k bezoldigingsmaximum € 189.000,00 € 126.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging € 118.096,09 € 71.610,41

Reden waarom de overschrij ding al dan 
niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltij dfactor 2017 in fte 1,0 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 101.144,98 € 84.771,86

Beloningen betaalbaar op termij n € 12.966,36 € 11.241,96

Totale bezoldiging 2017 € 114.111,34 € 96.013,82
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Raad van Toezicht
Bedragen x € 1 Th. C. M. Blesgraaf R. Alouani J.A. van der Klugt

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 1.141 € 1.141 € 1.141

Individueel toepasselij k bezoldigingsmaximum € 28.350 € 18.900 € 18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging € 1.141 € 1.141 € 1.141

Reden waarom de overschrij ding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 1.121 € 1.121 € 1.121

Beloningen betaalbaar op termij n n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging 2017 € 1.121 € 1.121 € 1.121
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Bedragen x € 1 K.I. Oyunlu F.A.J. Tromp A.A. Wessel

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 1.141 € 1.141 € 1.141

Individueel toepasselij k bezoldigingsmaximum € 18.900 € 18.900 € 18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging € 1.141 € 1.141 € 1.141

Reden waarom de overschrij ding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 1.121 € 1.121 € 1.121

Beloningen betaalbaar op termij n n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging 2017 € 1.121 € 1.121 € 1.121
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Jaarverslag en jaarrekening Stichting 
Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede 
2018

Op 20 maart 2008 is de Stichting Basisbibliotheek 
Haarlem-Heemstede opgericht. De stichting stelt zich 
primair ten doel in de samenleving van Haarlem en 
van de naburige samenwerkende gemeenten vrij e 
toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden aan 
iedereen die dit wenst. Dit is identiek aan het doel van 
de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Op 1 januari 2018 telde de 
Stichting Basisbibliotheek 
Haarlem-Heemstede 60 
personeelsleden. Op 31 december 
waren dat er 54.

Arbeidsvoorwaarden
De Stichting is in het leven geroepen om de 
arbeidsvoorwaarden te regelen van het personeel dat 
tot 1 juni 2008 in dienst was van respectievelij k de 
gemeenten Haarlem en Heemstede, beide verplicht 
bij  het ABP aangesloten. De Stichting is (via een 
zogenaamde B3-toetreding) het lichaam waarvan de 
werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds 
ABP. De arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de 
Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede komen 
één op één overeen met de arbeidsvoorwaarden van de 
gemeente Haarlem.

Stichting Basisbibliotheek 
Haarlem-Heemstede
De Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede is 
in het leven geroepen om de arbeidsvoorwaarden te 
regelen van het personeel dat tot 1 juni 2008 in dienst 
was van respectievelij k de gemeenten Haarlem en 
Heemstede, beide verplicht bij  het ABP aangesloten. 
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3.5
Controleverklaring accountant 
De Kok Accountants en Adviseurs heeft de jaarrekening 
van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland over 
2018 gecontroleerd.
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3.6
Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur geeft richtlij nen voor 
goed, verantwoord en transparant bestuur van en 
door culturele instellingen en richtlij nen voor toezicht 
daarop. De code heeft betrekking op Nederlandse 
gesubsidieerde culturele instellingen. Binnen de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland wordt het raad-
van-toezichtmodel gehanteerd. Dit is vastgelegd 
in de statuten van de Stichting Bibliotheek Zuid-
Kennemerland. De medewerkers worden uitbetaald 
volgens CAR-UWO Haarlem (als het oud-medewerkers 

betreft van de gemeente Haarlem c.q. Heemstede) of 
cao-openbare bibliotheken. Voor de Raad van Toezicht 
wordt jaarlij ks een onkostenvergoeding vastgesteld, 
voor 2018 bedroeg deze € 1.141.

https://beta.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/Governance-Code-Cultuur-2016_NL_download-versie.pdf
https://beta.cultuur-ondernemen.nl/storage/media/Governance-Code-Cultuur-2016_NL_download-versie.pdf
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3.7
Jaarverslag Raad van Toezicht

De rij ke historie van 
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Ten gevolge van het akkoord tussen de Prins van Oranje 
en de Staten van Holland enerzij ds en de Burgemeester 
en de Regeerders van Haarlem anderzij ds, wordt in 
1581 de rij ke kloosterbibliotheek van de Commandorij  
van Sint Jan overgedragen aan de stad Haarlem. Dit “ter 
vergoeding van de schaden en verschotten door de stad 
gedurende het beleg van 1572-73 geleden en gedaan”. 

Op 22 mei 1596 neemt de vroedschap het besluit 
tot de stichting der Stads-Bibliotheek en doet dat in 
deze bewoordingen: “Is mede verhaelt ende voor goet 
ingezien ende verstaen, dat men een librij  zal toerusten 
ter plaetse in den predicare conventen geordonneert 
is”.

Nu, 423 jaar later, biedt de inmiddels tot ‘de 
Bibliotheek-Zuid-Kennemerland’ (12 vestigingen) 
uitgegroeide regionale voorziening een groot educatief, 
cultureel en informatie verstrekkend aanbod. Hierdoor 
vervult zij  een belangrij ke plaats in het leven van veel 
nieuwsgierige en zelfb ewuste burgers die mee willen 
doen in de samenleving.

De gemeenteraad van Haarlem heeft in haar kadernota 
voor de jaren 2019-2023 voor de Haarlemse vestigingen 
van de Bibliotheek in totaal € 6 miljoen beschikbaar 
gesteld voor de renovatie en modernisering van haar 
Bibliotheken. Met zo’n geschiedenis in het achterhoofd 
een verantwoorde investering in de toekomst. 

Met groot enthousiasme, deskundigheid en inzet 
wordt nu verder invulling gegeven aan het beleidsplan 
2016-2020: ‘Het Nieuwe Hoofdstuk’. Zo zij n de 
herinrichting van de vestiging in Heemstede afgerond 
en de tussentij ds noodzakelij ke renovatie van de 
vestiging in Schalkwij k. Het resultaat mag er zij n. 
De renovatie van de Bibliotheek Haarlem Schalkwij k 
geeft de Bibliotheek een meer centrale plaats in de 
wij k, met vergaderruimte en meer en beter ingerichte 
studieplekken. In Heemstede is met veel minder ruimte 
een prachtige Bibliotheek gerealiseerd. 

Ook voor de overige vestigingen is er aandacht, zowel 
voor de inrichting van de ruimte als voor het aanbod 
aan diensten en activiteiten.

Namens de Raad van Toezicht dank ik alle medewerkers 
voor hun inzet en de bij drage die zij  leveren aan de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Ted Blesgraaf, voorzitter Raad van Toezicht van 
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
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3.8
Overzicht fondsen

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
dankt de volgende fondsen:

• De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Zandvoort
• Fonds 1818
• Greenjoy
• J.C. Ruigrok Stichting
• Kattendij ke/Drucker Stichting
• Koninklij ke Bibliotheek
• Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
• Probiblio
• Rabobank Haarlem en omstreken
• Rabobank Stimuleringsfonds Haarlem en omstreken
• Stichting Dorodarte
• Stichting Geld- en Eff ectenhandel
• Stichting Kunst van Lezen
• Stichting Les Petits
• Stichting Zabawas
• Stichting Zonnige Jeugd
• Van Dij k Nij kamp Stichting
• WEB (Taalakkoord)
• Zorgbalans
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Wil je meer lezen? 
Bekijk ons hele jaarverslag

www.jaarverslagbzk.nl

http://www.jaarverslagbzk.nl

